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คํานํา 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับเครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนลาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดโครงการประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยสรางสรรค “ศิลปากรวิจัย  คร้ังที่ 3 : ศิลปากรสรรคสราง  สังคมเศรษฐกิจไทยสรางสรรค” 
ซึ่งเปนการสนับสนุนการทําวิจัยสรางสรรค เพื่อประโยชนตอสาธารณชน และเพื่อสรางองคความรูใหม
ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิชาการ ตลอดจนการ
เผยแพรผลงานวิจัยสรางสรรคทั้งในและตางประเทศ  การจัดเวทีเพื่อใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
และหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ไดมีโอกาสนําเสนอผลงานที่แสดงถึงกระบวนการสรางงานวิจัย
และงานสรางสรรค   ทั้งนี้เพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาสเผยแพรผลงานที่หลากหลาย ซึ่งนับวาเปนวิธีหนึ่ง
ที่ทําใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ตระหนักถึงความสําคัญของการทํางานวิจัยและงานสรางสรรคมากยิ่งขึ้น  และยังชวยในการสราง
ความรวมมือในการทําวิจัยสรางสรรคทั้งระหวางบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และรวมกับหนวยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดงานวิจัยสรางสรรคที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชน         
มากยิ่งขึ้นอีกดวย  

 
คณะกรรมการดําเนินงานการประชุมวิชาการฯ ขอขอบพระคุณผูนําเสนอผลงานวิชาการ     

ทุกทาน และขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิที่พิจารณาผลงานวิชาการทั้งภาคบรรยาย โปสเตอร 
นิทรรศการ และงานสรางสรรค ที่ไดใหเกียรติตรวจพิจารณาผลงานวิชาการ  คณะกรรมการดําเนินงาน
การประชุมวิชาการฯ หวังวาผลงานวิชาการเหลานี้จะเปนประโยชนตอวงการวิชาการตอไป 

 
    คณะกรรมการดําเนินงาน 

                                        การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยัสรางสรรค : ศิลปากรวิจยั คร้ังที่ 3                  
                                                                                 21 มกราคม 2553 



  

สารบัญ 
 

โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสรางสรรค ก 
 “ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 3 ศิลปากรสรรคสราง สังคมเศรษฐกิจไทยสรางสรรค” 

คํากลาวรายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรค จ 

คํากลาวเปดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ช 

กําหนดการ ฌ 

กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัย ฐ 

 
การบรรยายพิเศษ 
• “ศิลปะ...เปนงานวิจัยไดอยางไร”                 1 
         โดย       ศาสตราจารยปรีชา เถาทอง 
 
งานวจิัยสรางสรรคของคณาจารย  
• การแสดงนาฏยดุริยางค  ชุด “ผูหญิง”   A-1 

ศิลปะการแสดง : ภัธทรา   โตะบุรินทร และมุจรินทร  อิทธิพงษ 
ดนตรี : ดําริห  บรรณวิทยกิจ  อโณทัย นิติพน  และฌองค ดาวิด คายูเลต 

Theatre : Pattra  Toburin and  Mutjarin   Ittiphong  
Music :  Damrih Banawitayakit, Anothai Nitibhon and Jean David Calliout 

• เพราะ...เครื่องประดับ   A-9 
โดย   อโณทัย นิติพน  ฌองค ดาวิด คายูเลต  วัชระ ปล้ืมญาติ   

ภัทรพงศ ศรีปญญา  วรุตม  สุโพธิ์  วีรวัฒน สิริเวสมาศ   และชาติชาย คันธิก 
• ภาพพิมพสีธรรมชาติ A-15 

โดย     ญาณวิทย กุญแจทอง 
• การออกแบบเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเคาะ: อูดู A-21 

โดย     ณัฏฐพงศ พรหมพงศธร 

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานรากที่ประสบความสําเรจ็  
• ประสบการณการพัฒนาการผลิตน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ นฤมล จียโชค และคณะ S-1 

ของกลุมสตรีเรือนสมุนไพรอาวนอยจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
• เสนทางการทองเที่ยวเชิงเกษตรประจําทองถิ่นของ จุฑามาศ  ทะแกลวพันธุ  S-3 

อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี   และคณะ 



  

สารบัญ (ตอ) 
 

• การพัฒนาและเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑกลวยอบแหง บุศรากรณ มหาโยธี และคณะ S-10 
จากแนวความคิดสะอาด สรางสรรคและเปนมิตรกับ 
ส่ิงแวดลอม โดยใชเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย  
รวมกับหลักการผลิตที่ดีและการพัฒนาบรรจุภัณฑ 

 

บทคัดยอผลงานวจิัยภาคบรรยาย  

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2553 

• กลุม 1  Creative Community 

1. ประสิทธิภาพของการบําบัดไนโตรเจนในระบบบําบัดน้ําเสีย ปุญญสิริ  พาจร และคณะ O-1  
 ชุมชน  
2. การสกัดกรดแอซิติกจากน้ําทิ้งอุตสาหกรรมยางโดยใช  ดวงพร มูสิมูล  และคณะ O-5 
 เมททิวไอโซบิวทิวคีโตน  
3. การศึกษาปริมาณโอโซนในบรรยากาศของประเทศไทย  กุลนิษฐ ชิวปรีชา และคณะ O-9 
4. การศึกษาการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กมลทิพย คําใจ O-15 
 เพื่อสรางความมั่นคงในวิถีชีวิตของเกษตรกร  
5. การศึกษาโครงสรางตลาดสุกรมีชีวิต  ลัดณา ศรีอัมพรเอกกุล O-23 
6. พัฒนาการของวัฒนธรรมการอยูอาศัยกับการประกอบอาชีพ กิติพงษ  เทพจิตรา O-32 
 ในชุมชนทางฝงทะเลอันดามัน  
7. ปจจัยที่กําหนดการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ O-38 
 ในประเทศไทย  
8. ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริงตอการจางงาน  ศิริญญา ธีระอนันตชัย O-45 
 ในภาคอุตสาหกรรมของไทย  
9. พฤติกรรมการมาทองเที่ยวและการใชจายของนักทองเที่ยว เบญจวรรณ อุชุพงศอมร O-53 
 ตลาดน้ําชวงเศรษฐกิจป 2551 กรณีศึกษา ตลาดน้ําอัมพวา  
10. กระบวนการสรางความเขมแข็งโดยชุมชนมีสวนรวมบาน ศักดิ์สกุล บุญมา และคณะ O-60 
 เกาะพิทักษ  ตําบลบางน้ําจืด  อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  

• กลุม 2 Creative Management 

11. การศึกษาประเภทของคุณธรรมกับการบริหารจัดการของ วีระศักดิ์ สมยานะ O-67 
 องคการปกครองสวนทองถิ่นที่สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 และสังคมระดับทองถิ่น  
  



  

สารบัญ (ตอ) 
 
12. การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อการพัฒนาองคกร สุมิตร สุวรรณ O-75 
 สูมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ: กรณีบทสะทอนจากพนักงาน 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร  
13. การเปรียบเทียบความสามารถของสาหรายขนาดเล็กในการ ทักษพร รัตนมุขย และคณะ O-84 
 บําบัดน้ําทิ้งจากโรงงานผลิตไบโอ-ดีเซล  
14. การแตกตัวของปาลมสเตียรินบนตัวเรงปฏิกิริยาการแตกตัว นันทชญาน เกตุอุบล O-88 
 ของของไหลใชแลวเปนเชื้อเพลิงเหลว  
15. การกระจายตามพื้นที่ของปริมาณไอน้ําในบรรยากาศ รุงนภา รสภิรมย และคณะ O-92 
 ในประเทศไทย  
16. การประยุกตทฤษฎีการรับรูความสามารถตนเองรวมกับ อนุสรา ม่ันศิลป และคณะ O-99 
 แรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อสรางเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย 
 ในผูปวยที่ไดรับการผาตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ  
17. กลยุทธการขยายกําลังการผลิต กรณีศึกษาโรงงานน้ําปลา บัณฑิต เกศวพิทักษ และคณะ O-105 

• กลุม 3 Creative and Culture 

18. การรับรูของผูเขาชมชาวไทยตอเกณฑการตัดสินใจเลือกชม ไกรฤกษ ปนแกว O-109 
 พิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปรวมสมัยและการแบงสวนตลาด  
19. บทบาทศาสตราจารยศิลป พีระศรีที่มีอิทธิพลตอวัฒนธรรมองคกร สโรชา เกสโร O-117 
 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
20. การสื่อสารทางการเมืองผานบทเพลงของยืนยง โอภากุล  เชาววัจน พาณิชยเสรีวิศิษฐ O-125 
 และวงคาราบาวในชวงป พ.ศ. 2524-2552   
21. วิธีการบอกเวลาในภาษาซาไกแตน็แอน ที่อําเภอปาบอน  มธุรส คุมประสิทธิ์ O-133 
 จังหวัดพัทลุง  
22. งานออกแบบสถาปตยกรรมไทยฝพระหัตถสมเด็จฯเจาฟา สมคิด จิระทัศนกุล O-141 
 กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  
23. การวิเคราะหองคประกอบการออกแบบเลขนศิลปที่แสดง ไพโรจน พิทยเมธี O-149 
 เอกลักษณไทย  

• กลุม 4 Creative Products 

24. การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมผาไทย วิมลวรรณ  ศตะกูรมะ และคณะ O-157 
 กลุมชุมชนบานทุงแสม อ.หนองหญาไซ จ.สุพรรณบุรี  
 กรณีศึกษา : ผาไหมมัดยอมดวยสีธรรมชาติและบรรจุภัณฑ  
25. การจัดแบงประเภทเอกสารขอมูลยาโดยอัตโนมัติดวย Weka ชนิสรา ลือวิพันธ และคณะ O-165 



  

สารบัญ (ตอ) 
 
26. คุณภาพของเว็บไซตที่ใหขอมูลทางดานยาเปนภาษาอังกฤษ สุกัญญา วิบูลรังสรรค และคณะ O-169 
 บนอินเทอรเน็ต  
27. การประเมินฤทธิ์ในการเปนสารตานอนุมูลอิสระของ  สมฤทัย ทรัพยเจริญพันธ  O-173 
 สารสกัดหยาบจากเปลือกตนเพกา  และคณะ 
28. การสืบหาเงื่อนไขการตัดโลหะที่เหมาะสมที่สุดสําหรับ  สมชาติ อารยพิทยา และคณะ O-178 
 การตัดโลหะแบบแหง  
29. การปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน  ภาณุพรรค คงรักษา O-182 
 ของระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยและความรอน  
30. การผลิตถานและน้ําสมควันไมจากกะลามะพราว  อภิดุลย แกวกับทอง และคณะ O-186 
 

บทคัดยอผลงานวจิัยภาคบรรยาย  

วันศกุรที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553 

• กลุม 1  Creative Community 

1. การสํารวจความเสียหายของดีเอ็นเอในคน กบหนอง   เรณู เวชรัชตพิมล O-191 
 และหอยแมลงภูที่ไดรับมลพิษจากอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง  
2. ผลของสารหนูตอความเปนพิษของสารพันธุกรรมในปลากะพงขาว   นพมาศ พึ่งทรัพย และคณะ O-197 
 ( Lates calcarifer ) ดวยเทคนิค comet assay  
3. ผลของสารหนูตอความเปนพิษระดับสารพันธุกรรมในปลากะรัง  ชมพูนุท นุดศุภร และคณะ O-201 
 (Epinephelus malabaricus)  
4. การประเมินความเปนพิษของสารหนูตอสารพันธุกรรมในเซลล เพ็ญสุภา ศรีพรหมทอง  O-205 
 ฮีโมไซตของหอยแมลงภู (Perna viridis) ดวยเทคนิค   และคณะ 
 micronucleus test และ comet assay  

• กลุม 4 Creative Products 

5. ผลกระทบของน้ําและสัดสวนเชิงโมลของกลีเซอรอลตอ  วรารัตน เลิศสนเมธากุล  O-209 
 ไดเมทิลคารบอเนตที่มีผลตอการผลิตกลีเซอรอลคารบอเนต  และคณะ 
6. การศึกษาคุณคาทางโภชนะของพืชตระกูลถั่วบางชนิดที่ปลูก ยุภา ปูแตงออน และคณะ O-213 
 ในฤดูฝน  
7. การแยกและคัดกรองเชื้อเอ็นโดไฟติคแอนติโนมัยซีสที่สามารถ ศรีสกุล ชนะพันธ และคณะ O-217 
 สรางสารตานการเจริญของเชื้อจุลินทรียทดสอบ  
8. โมเดลการทดสอบผลของแอสตาแซนทินในการลดความเปนพิษ นบชุลี ชีวีวัฒนากูล และคณะ O-224 
 และภาวะเครียดออกซิเดชันจากสารกระตุนในหลอดทดลอง  



  

สารบัญ (ตอ) 
 
9. การวิเคราะหหาสารประกอบใหกล่ินในกลิ่นรสตมยําโดยใช สรยา อุนจิตติ และคณะ O-229 
 HS-SPME และ Gas Chromatography-Olfactometry  
 ดวยวิธี Detection frequency analysis  
10. การผลิตไขมันทดแทนเนยโกโกแบบทนรอนจากไขมันปาลม บุญญรัตน  ชูเนตร และคณะ O-233 
 ที่ผานกรรมวิธีการแยกลําดับสวน  
11. ความคงตัวของสารใหกล่ินรสในน้ํามันหอมระเหยจากมะนาว ณัฏฐวรรณ  ชอดอกไม  O-237 
 ที่อยูในรูปของอิมัลชันแบบน้ํามันในน้ําแบบดับเบิ้ลเลเยอร  และคณะ 
 โดยใชโซเดียมโดดิซิลซัลเฟต-ไคโตซานเปนสารใหความคงตัว  
12. การวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอความพึงพอใจในการใช กีฬา จินตนากรพันธ และคณะ O-243 
 เว็บไซต โดยใชแบบจําลองสมการโครงสราง  
13. ระบบแสดงสถานะที่จอดรถภายในลานจอดรถโดยแสดงผล ธนชัย โตสวัสดิ์ และคณะ O-248 
 ผานเว็บไซต และหนาจอแสดงผล  
14. การเสริมสมรรถนะเครื่องกลั่นน้ํารูปทรงพีระมิดโดยใชปมสูบน้ํา อนุรักษ ตรีเพ็ชร และคณะ O-252 
 พลังงานแสงอาทิตยและมีการหมุนวนน้ําดวยวาลวลอย  
15. ผลของอตัราสวนคารบอนตอไนโตรเจนในมันสําปะหลังที่ผานการ วิภาดา ศิริอนุสรณศักดิ์  O-256 
 เติมมูลโคและยูเรียเพื่อการผลิตกาซชีวภาพ  และคณะ 
16. อาหารและสภาวะการเจริญที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิต  กิตติชัย ตันสิน และคณะ O-260 
 แคโรทีนอยดจากยีสตฟาเฟยโรโดไซมา  
17. ผลของระดับความเขมขนของแซนแทนกัมที่สงผลตอ  คคนางค วิจารณปรีชา และคณะ O-265 
 คุณสมบัติของสารใหความขุน  
18. ผลของสภาวะในการโฮโมจิไนซ Carboxymethly Cellulose  นฤรัชน ชัยแจง และคณะ O-270 
 และ Tween 60 ตอความคงตัวทางกายภาพของกะทิ  
19. ผลการทดสอบและคัดเลือกพันธุสุกรของฟารมที่เล้ียง  วัชรีพร  เล่ือมใส และคณะ O-275 
 สุกรเปนการคา  

• กลุม 5 Creative Education 

20. การเสริมสรางการจัดการความรูเพื่อเรียนรูการดูแลตนเอง เฉลิมศรี ขจรวงศวัฒนา O-281 
 ของผูติดเชื้อ HIV และผูปวยเอดสในเขตภาคตะวันออก  
21. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่สงผลตอมาตรฐานการศึกษา วัชรินทร บัวดวง O-289 
 ขั้นพื้นฐานดานผูเรียนของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
 การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1  
22. กลยุทธการพัฒนาและการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณลักษณ ภัทรวรรณ  ทองดวง O-297 
 ที่พงึประสงคของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี    



  

สารบัญ (ตอ) 
 
23. Brain Based Learning (BBL): ทฤษฎีกราฟเบื้องตน  ภูชิต ภูชํานิ O-305 
 และการประยุกต  
24. ประสิทธิผลของโปรแกรมประยุกต Solr สําหรับงานสืบคน ธีรศักดิ์ เพ็งมูซอ และคณะ O-312 
 ขอมูลจากหลักสูตรรายวิชา  
25. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  ทรัพยศิริ คุมทองมาก O-316 
 ชั้นปที่ 2 ที่มีตอรูปแบบการจัดกิจกรรมสถานการณจําลอง 
 ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1  
26. การนําภมิูปญญาชาวบานมาใชในการพัฒนาหลักสูตร   น้ําทิพย ชังเกตุ O-323 
 ระดับทองถิ่น ในโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่ 
 การศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยใชศูนยการเรียนรูชุมชน  
27. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาคณะสัตวศาสตร พิสิษฐ สุวรรณแพทย O-331 
 และเทคโนโลยีการเกษตร ที่มีตอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน 
 การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในรายวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตร  
28. การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสราง ไพบูลย โพธิ์หวังประสิทธิ์ O-338 
 ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 เพื่อใชแกไขปญหาความยากจน  
29. ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูบริหารและครูในการถายโอน สุรินทร บุญทรัพย O-346 
 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ประจวบคีรีขันธ  เขต 2 ไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
30. การทําหนาที่ตางกันดวยวิธีถดถอยโลจิสติกและวิธี  วันดี อุบลรัตน และคณะ O-354 
 แมนเทล-แฮนสเซลสําหรับขอทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานีเขต 2   
31. การวิเคราะหสาเหตุของการไมใชประโยชนและการนําผลประเมิน สุบิน ยุระรัช O-362 
 คุณภาพไปใชประโยชนอยางคลาดเคลื่อนในสถาบันอุดมศึกษา  

 
บทคัดยอผลงานวจิัยภาคโปสเตอร  

• กลุม 1  Creative Community 

1. การมีสวนรวมของเกษตรกรในการจัดการน้ําชลประทาน : เสริมสิทธิ สุมุณธา P-1 
 กรณีศึกษาโครงการชลประทานกิโลเมตรที่ 6 อําเภอชัยธานี  
 นครหลวงเวียงจันทน  
2. การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศกับการแพรกระจาย พีระวัฒน แพบุญประเสริฐ P-8 
 เทคโนโลยีกรณีศึกษาประเทศไทย  



  

สารบัญ (ตอ) 
 
3. ความเปนพิษของแคดเมียมและตะกั่วตอเซลลซีโลโมไซดของ ปทุมพร เมืองพระ P-16 
 ไสเดือนดิน Pheretima peguana  
4. ความสามารถในการดูดซับแคดเมียมของ Kirchneriella lunaris  วรามณี พงษสวัสดิ์ และคณะ P-20 
5. ความหลากหลายของแบคทีเรียสเตรปโตมัยซีทบริเวณ กนัฐยา รัตนะ และคณะ P-24 
 หมูเกาะตะรุเตา 
6. ชุมชนกับการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ  นิภาพรรณ เจนสันติกุล และคณะ P-28 
7. ปริมาณโลหะหนักในน้ําพริกแกงของไทย ชุติมา ล้ิมมัทวาภิรัติ์ และคณะ P-36 
8. ผลของกาซโอโซนตอการตรึงไนโตรเจนที่มีตอประสิทธิภาพ ศศินภา ชูชวง และคณะ P-40 
 ของไนโตรจีเนส และไรโซเบียมของถั่วพุมดํา  
 (Vigna  unguiculata (L.)  Walp)  

• กลุม 2 Creative Management 

9. การตรวจสอบคุณภาพเนื้อไก ทางดานจุลชีววิทยา ที่จําหนาย พิมพใจ มีตุม และคณะ P-45 
 ในตลาดเขตอําเภอหัวหิน อําเภอชะอํา และอําเภอเมืองเพชรบุรี  
10. การตรวจหายาตานจุลชีพตกคางในเนื้อสุกร และเนื้อไก อภิชญา เต็งเมืองปก และคณะ P-50 
 ในเขตพื้นที่อําเภอชะอําและอําเภอหัวหิน   
11. การประเมินคุณภาพเว็บไซตขอมูลยาในประเทศไทย วรวุฒิ ออนเอี่ยม และคณะ P-54 
12. รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีปุยอนิทรียของวิสาหกิจชุมชน เชิดชัย ธุระแพง P-58 
 ในภาคกลางตอนลางของประเทศไทย  

• กลุม 3 Creative and Culture 

13. การศึกษาความนิยมและปจจัยในการฟงเพลงอินดี้ทาง กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์ P-65 
 อินเทอรเน็ตในประเทศไทย  
14. การออกแบบหองเรียนสําหรับเด็กออทิสติกระดับประถมศึกษา สิริลักษณ  แสง-ชูโต  P-69 

• กลุม 4 Creative Products 

15. การกลบรสขมของเดกโทรเมทอรแฟนไฮโดรโบรไมด ปยภูมิ ปยวาทการ และคณะ P-79 
 ดวยการตกตะกอนรวมกับเชลแล็ก  
16. การใชลูกสํารองทดแทนไขมันสัตวในผลิตภัณฑมีทโลฟ  ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ  P-83 
   รักษาศิริ และคณะ 
17. การเตรียมพอลิ (อีเทอร-ยูรีเทน) และพอลิ (เอสเทอร-ยูรีเทน) นรากานต พัวพัน และคณะ P-88 
 โดยใชสารประกอบเชิงซอนของคอปเปอร-เอทิลีนไดเเอมีน 
 เปนตัวเรงปฏิกริิยา  
 



  

สารบัญ (ตอ) 
 
18. การเตรียมพอลิยูรีเทนโฟมแบบแข็งเรงปฎิกิริยาโดย วิทยา เพ็งแจม และคณะ P-92 
 สารประกอบเชิงซอนคอปเปอร-แอมีน  
19. การเตรียมพอลิยูรีเทนโฟมแบบแข็งเรงปฏิกิริยาดวย ภัทรินทร แสงฝาก และคณะ P-96 
 สารประกอบเชิงซอนนิกเกิลและโคบอตล  
20. การเตรียมโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็งเรงปฏิกิริยาดวย  อมาวสี พลแจง และคณะ P-100 
 สารประกอบเชิงซอนของโลหะแทรนซิชันกับไดเอทิลีนไตรแอมีน   
21. การประมาณคาแบบชวงวธิีใหมสําหรับคาเฉลี่ยของการแจกแจง จุฬารัตน ชุมนวล และคณะ P-104 
 แบบล็อก-นอรมอลบนพื้นฐานอัตราสวนภาวะนาจะเปน  
22. การประเมินความสามารถในการบงชี้ความคงสภาพของ ธีรศักดิ์ โรจนราธา และคณะ P-108 
 ยาเซฟาโซลินโซเดียมของวิธีวิเคราะหปริมาณยาตามตํารายา 
 ของยุโรปและวิธีสเปกโตรโฟโตเมตรี  
23. การประเมินผลการนําสงยีนของพอลิเพปไทดประจุบวก จินตนา ตระกูลปกษีโรจน  P-112 
 และไคโตซาน  และคณะ 
24. การปรับปรุงเนื้อสัมผัสของแครอทในขาวผัดซึ่งผานการฆาเชื้อ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร และคณะ P-116 
 ระดับสเตอริไลสเซชัน  
25. การเปรียบเทียบสารสกัดลําพูที่ใชตัวทําละลายแตกตางกัน ชุติมา ล้ิมมัทวาภิรัติ์ และคณะ P-120 
26. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของแข็งที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อ ยศนันท วีระพล และคณะ P-124 
 แบคทีเรีย บาซิลลัส ซับทิลิส สําหรับควบคุมโรคพืช  
27. การเพิ่มการละลายและความคงตัวของฟลมแอมโมเนียม นฤมล มีนาบุญ และคณะ P-129 
 เชลแล็กโดยการเตรียมในรูปเกลือคอมโพสิตกับ  
 D(-)-N-methylglucamine  
28. การแยกสเตียรอยดดวยโครมาโทกราฟผิวบางชนิด โฆษิต สุอุตะ และคณะ P-134 
 เสนใยอิเล็กโตรสปน  
29. การศึกษากรดไขมันและโปรตีนในระยะการเจริญของเมล็ดสบูดํา ฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์ และคณะ P-138 
30. การศึกษาการปรับปรุงความหนาแนนในบล็อกซิงดออกไซด นิติ ยงวณิชย และคณะ P-143 
 วาริสเตอรที่มีความบริสุทธิ์ต่ําโดยการเจือดวยโคบอลตออกไซด 
 ไนโอเบียมออกไซด และโครเมียมออกไซด  
31. การศึกษาความคงสภาพของโบรโมคริบทีนมีไซเลทในสภาวะเรง ภาคินี พุกงาม และคณะ P-147 
32. การศึกษาเชิงทฤษฎีของการเปลี่ยนเอทานอลเปนเอทิลีน ปาริสา ดํารงคศักดิ์ และคณะ P-152 
 บนซีโอไลต ZSM-5 
33. การศึกษาเชิงทฤษฎีของปฏิกิริยาโอลิฟเนชันของสารประกอบ ลลิตา นามเมือง และคณะ P-156 
 คารบอนิลเรงปฏิกิริยาดวยคอปเปอรออกไซดพิลลารเคลย  
 



  

สารบัญ (ตอ) 
  
34. การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเกิดเชลแล็กทาเลตในสภาวะของแข็ง ธนิกานต แสงนิ่ม และคณะ P-161 
35. การสกัด ความคงตัวและการประยุกตใชสีผสมอาหารจาก งามศิลป กาบทอง และคณะ P-166 
 ธรรมชาติที่เตรียมจากผลแกวมังกรแดง  
36. การสกัดน้ํามันไพลโดยใชเอนไซมชวยในการสกัด ทัดดาว ชูโชติ และคณะ P-170 
37. การคัดเลือกและการเตรียมมันสําปะหลังเพื่อการสังเคราะห ปยะภา หิรัญพัทรวงศ และคณะ P-174 
 น้ําตาลรีดิวสเพื่อใชในการผลิตกาซชีวภาพ  
38. การสังเคราะหวัสดุทันตกรรมโดยวิธีควบคุมการตกผลึกจากแกว ภัทร สุขแสน และคณะ P-178 
39. การออกแบบนาโนอิมัลชันที่ประกอบดวยน้ํามันหอมระเหย ศิริกาญจน เพ็งอน และคณะ P-182 
 ที่มีฤทธิ์ฆาเชื้อ : ผลของน้ํามันถั่วเหลืองตอคุณสมบัติทางกายภาพ  
40. การออกแบบยาเม็ดแตกตัวเร็วที่ประกอบดวยเพลเลต ธนโชติ ธรรมชาติ และคณะ P-187 
 เคลือบแตกตัวในลําไส  
41. ตูอบแหงพลังงานแสงอาทติย อุทัย จันทะเวช P-192 
42. ปจจัยที่มีผลตอการซึมผานของยาผานลําไสใหญสุกร : อุไรวรรณ พงศพิริยะจิต  P-196 
 การศึกษาแบบภายนอกรางกาย และคณะ 
43. ผลการกําหนดสีพอรซเลนดวยวิธีการใชภาพถายดิจิทัล หทัยรัตน เลขะธนะ และคณะ P-200 
 เมื่ออานคาในโหมดสี อารจีบี โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร  
 และวิธีการกําหนดดวยตา  
44. ผลของชนิดของเพคตินและน้ํามันตอความคงตัวของอิมัลชัน มณีรัตน จัตตุลาภา และคณะ P-205 
 ที่ใชเพคตินเปนสารกออิมัลชัน   
45. ผลของสารลดแรงตึงผิวตอการเตรียมอนุภาคขนาดนาโน สมกมล แมนจันทร และคณะ P-210 
 จากเพคตินโดยวิธีการเกิดเจลดวยพันธะไอออนกิ  
46. เพคตินที่เชื่อมตอกับกรดดีออกซีโคลิกสําหรับใชเปนตัวพา กมลรักษ ชีวธนากรณกุล P-215 
 ยาชนิดใหม  และคณะ 
47. ฤทธิ์ตานมาลาเรีย และฤทธิ์ตานวัณโรคของสาร heteronemin  พัชรีพร ชาตะกูล และคณะ P-220 
 ที่แยกไดจากฟองน้ําไทยสกุล Aplysinopsis  
48. ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและการปกปองเซลลประสาทของ ขนิษฐา  แกวภูมิแห และคณะ P-224 
 แมนจิเฟอริน  
49. วิธีผลิตเซรามิกรูพรุนอยางงายสําหรับประยุกตใชเปนวัสดุตัวกรอง ภัทร สุขแสน และคณะ P-228 

• กลุม 5 Creative Education 

50. Brain Based Learning (BBL): ทฤษฎีกราฟเบื้องตนและ ภูชิต ภูชําน ิ P-233 
 การประยุกต  
 



  

สารบัญ (ตอ) 
 

51. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  ทรัพยศิริ คุมทองมาก P-240 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีตอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน 
 การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญผานโครงการคลินิกหมอ 
 ภาษาอังกฤษ  
52. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี พิสิษฐ สุวรรณแพทย P-246 
 การผลิตสัตวน้ําที่มีตอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในรายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 เพื่อการจัดการทรัพยากรทางน้ํา  
53. การมีสวนรวมในการบริหารงานแนะแนวของขาราชการครู ชวนพิศ ศิรินาม P-253 
 ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1  
54. การศึกษาปจจัยการเรียนรูในรายวิชาคอมพิวเตอรและระบบ สกาวรัตน จงพัฒนากร P-260 
 สารสนเทศโดยการเนนปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม 
 เพื่อการนําไปใชงานไดจริง  
55. การสํารวจความคาดหวังในการเรียนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตร กาญจนา จันทรประเสริฐ P-264 
 ชีวภาพของนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร  
56. สภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็น เบ็นจา ทับทิม P-270 
 ของครูโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ปทุมธานีเขต 1  

 

ผลงานสรางสรรค 

1.  สนอง-ปรารถนา  ดาวรรณ หมัดหลี C-1 
2.  ราง – แห ภานุวัฒน สิทธิโชค  C-4 
3.  ไมวาความสุขเพียงนอยนิด มันก็เปนความสุขของฉัน  สุภาวิตา สุดออน C-7 
4.  ความสมดุลแหงชีวิต จิรัชยา  พริบไหว  C-9 
5.  ทิวทัศนแหงจิต    ตอวงศ  วุฒิวงศ   C-14 
6.  รมเงาสุดทายแหงทองทุง  นักรบ   กระปุกทอง  C-19 
7.  ภาพสะทอนชีวิตภายใตกลไกทางสังคมปจจุบัน วราวุฒิ  โตอุรวงศ   C-24 
8.  ภาพสะทอนการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัตน วิทยา   หอทรัพย      C-30 
9.  ดุลยภาพแหงสมาธิและกิเลส อภิรักษ โพธิทัพพะ C-35 
10.  พื้นที่:สภาวะแหงการดิ้นรน             เอกณริน  แคลวคลอง  C-40   
11. จินตภาพแหงความสุข เอกพงษ  คงฉาง  C-45 
12. รองรอยอารยธรรมจากนัยของกาลเวลา มานนท  ผสมสัตย      C-50 



  

สารบัญ (ตอ) 
 
13. บรรยากาศแหงความสุขในวิถีชนบท                                 บุญนํา สาสุด        C-54                         
14. สายใยแหงชีวิต ฤทัยรัตน    คําศรีจันทร  C-60 
15. รูปลักษณของทองถิ่นปตตานี เจะอับดุลเลาะ  เจะสอเหาะ  C-63 
16. วิญญาณของเครื่องใชพื้นบาน ชวลิต อุยจาย   C-66 
17. หนังตะลุง- ธรรมะ ชูศักดิ์      ศรีขวัญ    C-70 
18. นิทานพื้นบานลานนา ทนงศักดิ์ ปากหวาน C-73 
19. ปริศนาธรรม ธนากรณ   อุดมศรี  C-78 
20. จิตรกรรมลายทองรวมสมัย       สิโรจน  พวงบุบผา C-81 
21. สัญลักษณของผูชนะ สุชา ศิลปชัยศรี  C-84 
22. ชําระกิเลส สุวัฒนชัย   ทับทิม C-87 
23. การสรางสรรคจากวัตถุไทยที่เส่ือมสภาพ อธิวุธ   งามนิสัย       C-91 
24. มรณานุสติ อังคณา  คงเพชร  C-96 
25. ระเบียบในรูปทรงอิสระ ธีรพล หอสงา  C-100 

 
ภาคผนวก 
• คําขออนุมัติจัดการประชุมวิชาการ 
• คําส่ังแตงตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการดําเนินงาน  
        โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสรางสรรค : ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 3 
• คําส่ังแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 
        โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสรางสรรค : ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 3 
 



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

ก

โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสรางสรรค

“ศิลปากรวิจัย คร้ังท่ี 3 : ศิลปากรสรรคสราง สังคมเศรษฐกิจไทยสรางสรรค”

1. ชื่อโครงการ โครงการประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสรางสรรค “ศิลปากรวิจัย คร้ังท่ี 3 :

ศิลปากรสรรคสราง  สังคมเศรษฐกิจไทยสรางสรรค”

2. หนวยงานที่รับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับเครือขายวิจัยอุดมศึกษา

ภาคกลางตอนลาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

3. หลักการและเหตุผล

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากรไดสนับสนุนการทําวิจัยสรางสรรค เพ่ือประโยชนตอการเรียน

การสอน และเพ่ือสรางองคความรูใหมท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ รวมท้ังการสนับสนุนการนําเสนอผลงาน

วิชาการ ตลอดจนการเผยแพรผลงานวิจัยสรางสรรคท้ังในและตางประเทศ มาอยางตอเน่ือง ตามปรัชญา วิสัยทัศน 

พันธกิจ และเปาหมาย กลยุทธของสถาบันวิจัยและพัฒนา และของมหาวิทยาลัยศิลปากรมาโดยตลอด  การจัดเวที

เพ่ือใหบุคลากรไดมีโอกาสนําเสนอผลงานท่ีเปนขั้นตอนสําหรับการสรางงานวิจัยสรางสรรคเปนอีกหน่ึงทางเลือกท่ี

สถาบันวิจัยและพัฒนาไดมีการสนับสนุน ท้ังน้ีเพ่ือใหบุคลากรไดมีโอกาสเผยแพรผลงานท่ีหลากหลาย ซึ่งนับวาเปน

วิธีหน่ึงท่ีทําใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยตระหนักถึง

ความสําคัญของการทํางานวิจัยสรางสรรคมากยิ่งขึ้น นอกจากผูวิจัยสรางสรรคไดมีโอกาสเผยแพรผลงานแลว ยังมี

ความสําคัญตอการประกันคุณภาพการศึกษา และเปนดัชนีชี้วัดหน่ึงท่ีแสดงถึงมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย

สรางสรรคในมหาวิทยาลัย 

การจัดโครงการดังกลาว นอกจากจะเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธผลงานท่ีบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ไดดําเนินการใหกับสาธารณชนแลว ยังชวยในการสรางความรวมมือในการทําวิจัยสรางสรรคท้ังระหวางบุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัย และรวมกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดงานวิจัยสรางสรรคท่ีตอบสนองตอความ

ตองการของชุมชนมากยิ่งขึ้นอีกดวย 

4. วัตถุประสงค

1. เพ่ือกระตุนและสรางบรรยากาศการวิจัยสรางสรรคในมหาวิทยาลัยศิลปากร

2. เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยสรางสรรคท้ังท่ีเปนผลงานของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา

3. เพ่ือใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ไดมีเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัยสรางสรรคของตนเองสู

สาธารณชน

4. เพ่ือเปดโอกาสใหมีการแลกเปล่ียนผลงานและขอมูลของการวิจัยสรางสรรคระหวางนักวิจัยจาก

หนวยงาน/สถาบันตาง ๆ

5. เพ่ือใหเกิดการสรางนักวิจัยสรางสรรครุนใหมและกลุมนักวิจัยสรางสรรคในมหาวิทยาลัยและระหวาง

หนวยงาน/สถาบัน

6. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยสรางสรรคของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา

5. วิธีดําเนินการ 



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

ข

1. การเสวนาทางวิชาการ 

2. การบรรยายพิเศษ

3. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย

4. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ

5. การจัดแสดงนาฏยดุริยางค / การแสดงดนตรีเชิงทดลอง

6. การแสดงชิ้นงานสรางสรรค 

6. ระยะเวลาดําเนินงาน

วันท่ี 28-29 มกราคม 2553

7. สถานที่ดําเนินงาน

ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบพระชนมพรรษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร

พระราชวังสนามจันทร นครปฐม

8. จํานวนผูเขารวมโครงการ

ผูเขารวมโครงการประชุมจํานวน  400 คน ประกอบดวยบุคลากรจากหนวยงานตาง ๆ ดังน้ี

1. อาจารย นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จํานวน  200 คน

2. ครูระดับมัธยมศึกษา จํานวน 50 คน

3. นักศึกษา จํานวน 75 คน

4. ผูสนใจท่ัวไป  จํานวน 75 คน

9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

10.1 นักวิชาการ และนักวิจัยสรางสรรค รวมท้ังผูเขารวมประชุม  มีแรงจูงใจในการผลิตผลงานมากขึ้น

10.2 นักวิชาการ และนักวิจัยสรางสรรค ไดเผยแพรผลงานสูสาธารณชน

10.3 เกิดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยสรางสรรคของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา

10.4 เกิดการสรางนักวิจัยสรางสรรครุนใหมและกลุมนักวิจัยสรางสรรคในมหาวิทยาลัยและระหวาง

หนวยงาน/สถาบัน

10.5 ผูเขารวมประชุมมีโอกาสไดแลกเปล่ียนผลงานและขอมูลของการวิจัยสรางสรรคระหวางนักวิจัย

สรางสรรคจากหนวยงาน/สถาบันตาง ๆ

10. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ

10.1 ตัวชี้วัดผลผลิต / Output :

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  จํานวนของผูเขารวมโครงการ มากกวารอยละ 70

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  จํานวนรอยละของผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการเขารวม 

โครงการมากกวารอยละ 70
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10.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ/ Outcome :

- ผูเขารวมโครงการไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานวิจัยสรางสรรค และสามารถ

นําความรูไปใชประโยชนในพัฒนางานวิจัยสรางสรรคได

11. ความสอดคลองกับตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพ

สกอ. : องคประกอบท่ี 4 การวิจัย

ตัวบงชี้ท่ี 4.2 : มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค

สกอ. : องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 : มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน

5.4 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

จ

คํากลาวรายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรค

“ศิลปากรวิจัย  คร้ังท่ี 3 : ศิลปากรสรรคสราง  สังคมเศรษฐกิจไทยสรางสรรค”
โดย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อริศร  เทียนประเสริฐ

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
และ ประธานคณะอนุกรรมการเครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง

เรียน ทานนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ทานอธิการบดี ทานผูบริหาร ทานวิทยากร ทาน

ผูเขารวมเสนอผลงานทางวิชาการ แขกผูมีเกียรติ และผูเขารวมการประชุมทุกทาน

ตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากรไดสนับสนุนการทําวิจัยและการทํางาน

สรางสรรค เพื่อประโยชนตอการเรียนการสอน และเพื่อสรางองคความรูใหมท่ีเปนประโยชนตอการ

พัฒนาประเทศ รวมท้ังการสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิชาการ ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ

มาอยางตอเน่ือง ตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย กลยุทธของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

และของมหาวิทยาลัยศิลปากรมาโดยตลอด น้ัน

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรค “ศิลปากรวิจัย” เปนอีกหน่ึง

ทางเลือกท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดข้ึนเพื่อเปนเวทีใหคณาจารย นักวิจัย 

นักวิชาการ และนักศึกษา ไดมีโอกาสนําเสนอผลงานท่ีเปนข้ันตอนสําหรับการสรางงานวิจัยและงาน

สรางสรรค และเพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาสเผยแพรผลงานสูวงวิชาการ และสาธารณชนอยาง

กวางขวาง

การจัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรค “ศิลปากรวิจัย” คร้ังน้ี เปน

การจัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรค “ศิลปากรวิจัย” คร้ังท่ี 3 ภายใต

หัวขอเร่ือง “ศิลปากรสรรคสราง  สังคมเศรษฐกิจไทยสรางสรรค” ระหวางวันท่ี  28 - 29 มกราคม  

2553 ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบพระชนมพรรษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  ผูเขารวมการประชุมจากสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ประกอบดวย

คณาจารย นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไป ประมาณ  350 คน โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี

1. เพื่อกระตุนและสรางบรรยากาศการวิจัยและการสรางสรรคในมหาวิทยาลัยศิลปากร

2. เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคท้ังท่ีเปนผลงานของคณาจารย บุคลากร 

และนักศึกษา

3. เพื่อใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ไดมีเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัยและผลงาน

สรางสรรคของตนเองสูสาธารณชน
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4. เพื่อเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนผลงานและขอมูลของการวิจัยและการสรางสรรค

ระหวางนักวิจัยและสรางสรรคจากหนวยงาน/สถาบันตาง ๆ

5. เพื่อใหเกิดการสรางนักวิจัยและสรางสรรครุนใหมและกลุมนักวิจัยและสรางสรรค

ในมหาวิทยาลัยและระหวางหนวยงาน/สถาบัน

6. เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยและสรางสรรคของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา

กิจกรรมประกอบดวย 

 การแสดงนาฏยดุริยางค  

 การแสดงดนตรี 

 การเสวนาทางวิชาการ เร่ือง “Creative Economy : บทบาทของ
สถาบันการศึกษากับเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศไทย”

 การบรรยายพิเศษ โดยศิลปนแหงชาติ และศิลปนชั้นนําของประเทศ

 การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย  และภาคโปสเตอร 

 การแสดงผลงานสรางสรรค

การจัดการประชุมวิชาการคร้ังน้ี เปนการดําเนินการโดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย

ศิลปากร และ เครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.)ซึ่งเกิดข้ึนไดจากความรวมมือดวยดีของคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะกรรมการ

เครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง ผูเสนอผลงานทางวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณา

ผลงานทางวิชาการ และคณะกรรมการจัดงานการประชุมวิชาการฯ ทุกทาน ดังน้ัน จึงขอขอบพระคุณ

ทุกทานมา ณ โอกาสน้ี

บัดน้ี ไดเวลาอันเปนมงคลแลว ดิฉันใครขอเรียนเชิญทานนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

กลาวเปดการประชุมวิชาการ ศิลปากรวิจัยคร้ังท่ี 3 : ศิลปากรสรรคสราง  สังคมเศรษฐกิจไทย

สรางสรรค” และขอขอบพระคุณท่ีทานกรุณาใหเกียรติมาเปนประธานในคร้ังน้ี 



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

ช

คํากลาวเปดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย

“ศิลปากรวิจัย  คร้ังท่ี 3 : ศิลปากรสรรคสราง  สังคมเศรษฐกิจไทยสรางสรรค”
โดย

ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ทานประธานคณะกรรมการจัดการประชุม ผูบริหาร วิทยากร ผูเขารวมเสนอผลงานทางวิชาการ 

แขกผูมีเกียรติ และผูเขารวมการประชุมทุกทาน

ตามท่ีไดทราบเจตนารมณของการจัดการประชุมทางวิชาการในวันน้ี ถือวาเปนเร่ืองท่ีนายินดี 

อยางย่ิง  ท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร และ เครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดรวมกันจัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย

และงานสรางสรรค “ศิลปากรวิจัย” คร้ังท่ี 3 ภายใตหัวขอเร่ือง “ศิลปากรสรรคสราง  สังคม

เศรษฐกิจไทยสรางสรรค”

การจัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรค คร้ังน้ี เปนเวทีใหเกิด

การเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรค สูวงวิชาการและสาธารณชนอยางกวางขวาง อีกท้ังยัง

เปนการเปดโอกาสใหคณาจารย นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน 

และเปนการสรางแรงบันดาลใจ และสรางบรรยากาศการวิจัยและการสรางสรรคท่ีดี อันจะ

กอใหเกิดการสรางสรรคผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพในอนาคต ซึ่ง

จะเปนประโยชนตอการเรียนการสอน สังคมโดยรวม และประเทศชาติตอไป

ในนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร  และเครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง ขอ

ตอนรับทานวิทยากร ผูเขารวมเสนอผลงานทางวิชาการ แขกผูมีเกียรติ ตลอดจนผูเขารวมการประชุม

ทุกทาน ในการเขารวมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรค “ศิลปากรวิจัย”

คร้ังท่ี 3 ภายใตหัวขอเร่ือง “ศิลปากรสรรคสราง  สังคมเศรษฐกิจไทยสรางสรรค”

บัดน้ี ไดเวลาอันสมควรแลว ดิฉันขอเปดการประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัย

และงานสรางสรรค “ศิลปากรวิจัย” คร้ังท่ี 3 ภายใตหัวขอเร่ือง “ศิลปากรสรรคสราง  สังคม

เศรษฐกิจไทยสรางสรรค” และขออวยพรใหการประชุมคร้ังน้ี บรรลุผลตามวัตถุประสงคทุกประการ
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กําหนดการ

โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสรางสรรค

“ศิลปากรวิจัย  คร้ังท่ี 3 : ศิลปากรสรรคสราง  สังคมเศรษฐกิจไทยสรางสรรค”

ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบพระชนมพรรษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร

พระราชวังสนามจันทร นครปฐม

วันพฤหัสบดีท่ี  28 มกราคม  2553

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-09.30 น. พิธีเปด

- กลาวรายงานการจัดประชุมวิชาการ“ศิลปากรวิจัยคร้ังท่ี 3 : ศิลปากรสรรคสราง

สังคมเศรษฐกิจไทยสรางสรรค”

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. อริศร  เทียนประเสริฐ  

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร

- กลาวเปดการประชุมวิชาการ และ ปาฐกถาพิเศษ เร่ือง  “นโยบายในการ

สนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัยศิลปากร”

โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

- นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร มอบรางวัลผูชนะการประกวดการออกแบบ  

ตราสัญลักษณของการประชุมทางวิชาการ “ศิลปากรวิจัย คร้ังท่ี 3”

09.30-10.00 น. การแสดงนาฏยดุริยางค โดย คณะอักษรศาสตรรวมกับคณะดุริยางคศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

10.00- 12.00 น. การเสวนาทางวิชาการ  เร่ือง “Creative Economy : บทบาทของสถาบัน

การศึกษากับเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศไทย”

วิทยากร โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. การดี เลียวไพโรจน  

ผูอํานวยการศูนยใหคําปรึกษาทางธุรกิจแหง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล  ผูอํานวยการศูนยสรางสรรคงานออกแบบ 

(Thailand Creative & Design Center : TCDC)

นางสาวเมตตา สุดสวาท ศิลปนอิสระ

ณ  หอประชุม (ชั้นบน)



ญ บทความวิจัยและงานสรางสรรค :
ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553 มหาวิทยาลยัศิลปากร สนามจันทร

12.00-14.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

- ชมโปสเตอรและงานสรางสรรค

- ชมการแสดงดนตรี กีตารทรีโอ 

โดย  นักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

- ชมการออกรานผลิตภัณฑสรางสรรคและการจําหนายผลิตภัณฑ 

โดย ศูนยศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ

ณ  หอประชุม ชั้น 1

14.00-17.00 น. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย  แบงเปน  3 กลุม คือ

เรือน 1 กลุมแนวคิดสรางสรรคท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของชุมชน 

(Creative Community)

เรือน 2 กลุมการพัฒนาการจัดการท่ีทําใหเกิดกระบวนการการจัดการอยาง

สรางสรรค (Creative Management) และ 

กลุมผลของวัฒนธรรมท่ีมีตอความคิดสรางสรรค (Creativity and Culture)

เรือน 3 กลุมผลของวัฒนธรรมท่ีมีตอความคิดสรางสรรค (Creativity and Culture)

และกลุมผลิตภัณฑ หรือ บริการ ท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรค 

(Creative Products)

พิธีกรประจําวัน อาจารยภัธทรา  โตะบุรินทร  

คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

หมายเหตุ : รับประทานอาหารวางในหองประชุม



ฎ บทความวิจัยและงานสรางสรรค :
ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553 มหาวิทยาลยัศิลปากร สนามจันทร

วันศุกรท่ี   29 มกราคม   2553

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-09.30 น. การแสดงดนตรีเชิงทดลอง “ เพราะ...เคร่ืองประดับ”

โดย คณะมัณฑนศิลปรวมกับคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

09.30-10.30 น. บรรยายพิเศษเร่ือง “ศิลปากรสรรคสราง สังคมเศรษฐกิจไทยสรางสรรค”

วิทยากรโดย อาจารยเฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน ศิลปนอิสระ

10.30-12.00 น. บรรยายพิเศษเร่ือง “ศิลปะ...เปนงานวิจัยไดอยางไร”

วิทยากรโดย ศาสตราจารยปรีชา เถาทอง ศิลปนแหงชาติ สาขาจิตรกรรม

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร

12.00 -13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน / ชมโปสเตอรและงานสรางสรรค / ชมการแสดง

ดนตรี กีตารทรีโอ / ชมการออกรานผลิตภัณฑสรางสรรคและการจําหนายผลิตภัณฑ 

13.00-17.00 น. - การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย แบงเปน  3 กลุม คือ

เรือน 1 แนวคิดสรางสรรคท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของชุมชน 

(Creative Community) และ 

กลุมผลิตภัณฑ หรือ บริการ ท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรค (Creative Products)

เรือน 2 กลุมผลิตภัณฑ หรือ บริการ ท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรค 

(Creative Products) และ 

กลุมหลักสูตร หรือ กระบวนการศึกษาท่ีผลิตบุคคลท่ีเปนนักสรางสรรค 

(Creative Education)

เรือน 3 กลุมหลักสูตร หรือ กระบวนการศึกษาท่ีผลิตบุคคลท่ีเปนนักสรางสรรค 

(Creative Education)

- บรรยายพิเศษ เร่ือง “ประสบการณการทําวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน”

โดย นักวิจัยท่ีไดรับทุนจากเครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

- การประชุมคณะอนุกรรมการเครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ณ  อาคารรับรอง (เรือนกระจก)

17.00 น. ปดการประชุม

พิธีกรประจําวัน อาจารยภัธทรา  โตะบุรินทร  

คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

หมายเหตุ : รับประทานอาหารวางในหองประชุม
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ศิลปะ…เปนงานวิจัยไดอยางไร
โดย ศาสตราจารยปรีชา   เถาทอง1

1. งานสรางสรรคเปนงานวิจัยไดอยางไร
2. งานสรางสรรคไมใชงานวิจัย
3. งานสรงสรรคเปนการสรางองคความรู
4. การสรางแนวทางนําความเขาใจกับขบวนการพันธกิจของงานสรางสรรค
5. สรางกรอบสรางเกณฑสรางพันธกิจของการสรางสรรคดานศิลปวิจิตรศิลปในระดับบัณฑิตศึกษา –

อุดมศึกษา

หลักการและเหตุผล

- ท่ีมาของปญหาความเขาใจคิดในโครงสรางพันธกิจ

- ท่ีมาของท่ีเปน ท่ีไป ของเกณฑ ดัชนีชี้วัดการประเมินคุณคาในศิลปะ

- กรอบและเกณฑมาตรฐานในการสรางองคความรูทางศิลปกรรม

- กรอบและเกณฑมาตรฐานในการประเมิน

- คุณคาในองคความรูทางศิลปกรรม

- การเทียบเคียงองคความรูทางศิลปะกับการวิจัย

ศิลปะเปนงานวิจัยไดอยางไร
1. มนุษยกับการเรียนรูการแสวงหาเพื่อพัฒนา

ในระบบวัฎฎะสงสารของหลักพุทธศาสนา เปนการกลาวถึงระบบการเกิดมาตั้งอยู และดับไปของมนุษย 

และสัตวเดรัจฉานอยางไมมีวันจบส้ิน มนุษยกับสัตวเดรัจฉานตางก็มีความเหมือนกัน ในโครงสรางของการเกิดมา

ตองอยูและดับไป และมีการสํานึกรูของจิตท่ีเปน สัญชาติญาณ ท่ีเหมือนกันคือ การดิ้นรน แสวงหาเพ่ือความอยูรอด 

ความสะดวก ความปลอดภัย และความสุข แตสัตวเดรัจฉานกับมนุษยจะมีระดับชั้นท่ีตางกันตรงท่ีวา สัตวเดรัจฉาน 

เกิดมามี สัญชาติญาณ และก็ตายไปกับการใช สัญชาติญาณ ตางกับมนุษยท่ีเกิดมามี สัญชาติญาณ แตมี 

พรสวรรค มีการเรียนรูใฝหาความรูจนพัฒนาไปสูผูมีสติ และปญญา มนุษยมีเหตุมีผล มีสติ ในการแสวงหา ความรู 

องคความรู เพ่ือนํามาสรางความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต และมีความสุขทางกาย และใจในท่ีสุด

ศาสตรแหงการแสวงหา การคนหา องคความรู ท่ีมนุษยไดใชมาควบคูกับการกําเนิดของมนุษยจากอดีตถึง

ปจจุบัน นาจะเปนศาสตรของการเรียนรู คนควา ผานขบวนการสรางสรรคทางศิลปะ-วัฒนธรรมอาจกลาวไดวา

ศาสตรของการสรางสรรคศิลปะ จนบังเกิดเปนวิถีชีวิตและวัฒนธรรม เปนศาสตรขององคความรูแขนงแรกท่ีเกิด

ขึ้นมาควบคูกับสัญชาติญาณของมนุษย ตั้งแตมนุษยยุคหิน ซึ่งเปนยุคท่ีมนุษยยังไมมีภาษาพูด ภาษาเขียนในการ

ติดตอส่ือสารกัน และยังไมมีความเชื่อ ในภูตผี ปศาจ หรือ ศาสนาใดๆ ท่ีไดอุบัติขึ้นบนโลกใบน้ีก็วาได แตศาสตร

ทางการเรียนรู การสรางสรรคศิลปะไดถือกําเนิดมาพรอมกับสัญชาติญาณ  พรสวรรค  และมีการเรียนรู ถายทอด

แสดงออก มาเปนศาสตรทางการสรางสรรคศิลปะ เพ่ือใชศิลปะส่ือสารการสรางความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต

1 ศิลปนแหงชาติ ประจําป 2552 สาขาจิตรกรรม
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ของมนุษยในอดีต แมแตในสภาวะปจจุบันมนุษยเราก็ยังใชศาสตรทางการสรางสรรคศิลปะเปนตัวแปร เปนตัวเชื่อม

ในการพัฒนา การเรียนรู การสรางองคความรู การวิจัย เพ่ือพัฒนาของมนุษยในศาสตรทุกแขนงของมนุษยในปจจุบัน 

อาจกลาวโดยสรุปวา ศาสตรทางการสรางสรรคศิลปะวัฒนธรรมเปนศาสตรที่ใชสมองซีกขวา ใช
จินตนาการ ใชความรูสึก ความคิดฝน และใชเจตนาความคิดเปนเปาหมายในฝายจิตที่เปนนามธรรม ซึ่ง
ถือไดวาเปนพลังขับเคลื่อนสําคัญ ทําใหเกิดความรู องคความรู  วิทยากร วิชาการมากมาย ที่มีฐานที่ม่ันคง  
หรืออาจกลาวไดวา เปนการสรางสรรคเพ่ือพัฒนา องคความรูที่ย่ังยืน นาจะใชวิธีการที่บูรณาการระหวาง
สมองซีกซายและซีกขวา จึงใชจินตนาการผสมกับเปาหมายเหตุและผล ใชรูปผสมกับนามใชการอนุรักษ
ผสมกับการพัฒนา ใชการวิจัยผสมกับการสรางสรรค

2. ขอบขายพันธกิจหนาที่แตกตางของการวิจัย และงานสรางสรรคศิลปะ กลุมภาระงานของการเขียนสาระ

เนื้อหาที่ใชประกอบงานสรางสรรคศิลปกรรม และงานวิจัย (โดยศาสตราจารยเกียรติคุณชลูด  น่ิมเสมอ)

กลุมภาระงานที่ขอตําแหนงทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ.

1. งานเอกสาร คําสอน งานวิจัย งานตํารา งานแปล

2. งานลักษณะอ่ืน ส่ิงประดิษฐ

3. การสรางสรรค (โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ชลูด น่ิมเสมอ)

ศิลปะไมวาจะแสดงออกในแบบใด ลวนเร่ิมจากส่ิงท่ีมีอยูในใจ หรือมโนทัศนหรือแนวความคิด (Concept)

ท้ังส้ิน  ในศิลปะแบบ Perceptual Art แนวความคิด (Concept) เปนเพียงจุดเร่ิมตนของการสรางรูปทรง เพ่ือแสดง

ความรูสึก อารมณสะเทือนใจ ความงามหรือการแสดงออกทางปญญา ซึ่งจะเปดจินตนาการของผูชมใหขยายตัวตอๆ 

ไป มากนอย เน่ินนาน เพียงไรขึ้นอยูกับพลังของศิลปะของงานน้ันๆ สวนศิลปะแบบ Conceptual Art ถือวา

แนวความคิดสําคัญท่ีสุด รูปทรง ท่ีกําหนดขึ้นโดย วัสดุ วัตถุสําเร็จรูป เหตุการณ ส่ิงแวดลอม ทางธรรมชาติ และทาง

วัฒนธรรม ตลอดจนกิจกรรมดานอ่ืนของมนุษย ฯลฯ  ถูกนํามาใชเปนตัวแทนของแนวความคิด ทําหนาท่ีปลูก

จินตนาการของผูชมใหคล่ีคลายงอกงามตอเน่ืองตอไป ศิลปะแบบน้ีเนน แนวความคิด นําไปสูจินตนาการ แบบแรก

เนนรูปทรงเพ่ือการแสดงออกและ นําไปสูจินตนาการ

อันท่ีจริงท้ังแนวความคิด ความบัลดาลใจ รูปทรง วัสดุ เร่ืองราว ส่ิงแวดลอม ความงาม ลวนเปนเพียงตัวลอ 

ใหเน้ือหาศิลปะท่ีซอนอยูในสวนลึกของใจศิลปน ซึ่งท่ีจริงก็เปนส่ิงท่ีอยูในใจของเพ่ือนมนุษยทุกคนดวยโดยเจาตวั

ไมสํานึก ปรากฏออกมาเปนรูปธรรมท่ีสัมผัสได ใหไดรับ ความซาบซึ้งสะเทือนใจจากศิลปะสะเทือนอารมณ

(Emotional Art) รับความปติอิ่มเอิบใจในระดับลึกจากศิลปะเชิงปญญา (Intellectual Art) ในศิลปะแบบ 

Perceptual กระตุน และพัฒนาจิตนาการใหแกผูชมดวยการเสนอแนวความคิดของศิลปนในศิลปะแบบ Conceptual
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ART

Perceptual Conceptual

Concept Concept

Form ooooooooooo

Emotion intellectual ooooooooooo

Imagination Imagination

เร่ืองหรือหัวขอเร่ืองของศิลปะก็เปนเพียงจุดเร่ิมตนเล็ก ๆ เปนเหมือนสปริงบอรด ของนักกีฬาโดดนํ้า เมื่อเขา

พนสปริงบอรดไปแลว การสรางสรรค ทาทางตาง ๆ ท่ีเปนตัวตนของเขาตางหากท่ีเปนผลงาน

พวกท่ีมีความเชื่อวากระบวนการของการสรางสรรคศิลปะเปนแบบปลายเปด เปรียบเร่ืองของศิลปะเหมือน

ทาออกเรือ เมื่อเรือออกจากทาแลวจะพบอะไร จะผจญกับอะไร จะไปถึงทาไหน ทาท่ีออกเรือมาน้ันเกือบไมมี

ความสําคัญเหลืออยูเลย

ศิลปนท่ีใชหัวขอเร่ืองหรือแนวความคิดทางศาสนา ถาผลงานมีพลังทางศิลปะสูง แมพระท่ีอุมพระบุตรจะ

กลายเปนสัญลักษณของความเปนแมสากล หรือสัญลักษณของความดีงาม ตามจินตนาการท่ีคล่ีคลายไป

ภาพจิตรกรรมเร่ืองมารผจญในโบสถพุทธศาสนา เร่ืองก็เปนเพียงตนคิด ใหจิตรกรไทยแสดงออกถึงพลังอัน

ยิ่งใหญของจักรวาล แตถาปราศจากความเปนเลิศ มารผจญภาพน้ันก็เปนเพียงการเลาเร่ืองดวยภาพเทาน้ันเอง ไมให

ความสะเทือนอารมณ ความงาม หรือกระตุนจินตนาการแตอยางใด

ในศิลปะการจัดวางหรือ Installation Art ท่ียังในรมเงาของศิลปะแบบ  Conceptual ถาผูทําไมมีอะไรในใจ

จะส่ือสาร ไมมี Concept ท่ีคมคาย หรือไมมีความลึกซึ้งในความหมายของวัสดุ ความหมายของสถานท่ี และการ

ประกอบประสานของ Element ตาง ๆ ท่ีทําหนาท่ีเปนรูปทรงซึ่งมีท้ังวัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม กิจกรรมของคน ฯลฯ เพ่ือ

ส่ือความหมายของแนวความคิดผลงานน้ันก็จะเปนส่ิงรุงรังรําคาญตา

ศิลปะทุกสาขา ทุกรูปแบบ ทุกยุคสมัย  ตองการ การเขาถึงของผูชื่นชม เขาถึงความเปนศิลปะท่ีศิลปนประจุ

ไวภายในรูปทรงหรือกิจกรรมน้ัน ๆ เขาไปถึงความบริสุทธิ์ อันเปนนามธรรมอยางยิ่งของศิลปะ อันจะโนมนํา

จินตนาการของผูเขาถึงไปสูความงาม ความดี และความจริงแท ความกลมกลืนกับระเบียบของจักรวาล

ท่ีกลาวมาโดยยอขางตน เปนความพยายามท่ีจะชี้ใหเห็นธรรมชาติของการสรางสรรค ซึ่งตางกันอยางตรง

ขามกับการวิจัย คําตาง ๆ ท่ีใชในงานวิจัย ก็คงตรงขามกับงานสรางสรรคดวย ตัวอยางเชน
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การวิจัย การสรางสรรค

ขอเท็จจริง

วัตถวุิสัย

องคความรู  ความรู

ความเปนจริง

ทฤษฎี

ระเบียบวิธี

โดยสํานึก

ขอบเขตของการวิจยั

เหตุผล

รับผลทางวัตถุ  นวตักรรม

อานงานวิจยัแลวไดขอเท็จจริง ความรู

จินตนาการ

จิตวิสัย

ความรูสึก  ความสะเทือนใจ

ความจริง

ความดลใจ

การผจญภัย

โดยไรสํานึก

ความไรขอบเขตของจินตนาการ

ญาณหยั่งรู

ผลทางใจ ปญญาญาณ

เขาถงึศิลปะแลวจิตวิญญาณสูงขึ้น

การวิจัยกับการสรางสรรคมีธรรมชาติตางกันอยางตรงขามเชนน้ี  การเสนอโครงการสรางสรรค ยอมเปนคน

ละวิธีกับโครงการวิจัย การพิจารณาโครงการก็ตองใชผูรู เฉพาะทาง ผูมีความเชี่ยวชาญทาง  การสรางสรรคควรเปนผู

พิจารณาหรือรวมพิจารณา การสรางสรรคไมไดสําคัญท่ีตัวหนังสือมันอยูท่ีภาษารูป อยากทําอะไรท่ีอยูในใจ ก็

พยายามแปลออกมาเปนรูป เปนภาพรางเคาโครงของมโนทัศนของตน นอกจากน้ันท่ีสําคัญท่ีสุดคือตองเสนอผลงาน

ท่ีเคยทํามาแลวในชวงเวลาหน่ึง เพ่ือประกันวา เขามีความสามารถท่ีจะดําเนินโครงการน้ัน ๆ ไดสําเร็จ ใครจะเสนอ

โครงการในหัวขอเร่ืองท่ีมีคนทํามาแลวก็ทําได เพราะศิลปน 10 คน ถึงจะสรางงานในเร่ืองเดียวกัน งานทุกชิ้น ทุกชุดท่ี 

สําเร็จออกมาจะเปนงานสรางสรรคส่ิงใหมท่ีไมเหมือนใครเลยทุกชิ้น เพราะความแตกตางของตัวตนหรือลักษณะอัน

เปนสวนตนของแตละศิลปนน่ันเอง

3. โครงสรางแนวทางในการพฒันาองคความรู และคํานิยามในศาสตรทางการสรางสรรคศิลปกรรม

แนวทาง สาขาศิลปมีแนวทางในการพัฒนาองคความรูดวยกันสองรูปแบบใหญ ไดแก การสรางสรรค และ

การวิจัย โดยจะแบงแนวทางการทํางานในสาขาน้ีออกเปน 3 แนวทาง ตามลักษณะของการพัฒนาองคความรูดังน้ี
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Pure Practice เปนการทํางานสรางสรรค โดยเนนท่ีผลของการปฏิบัติเปนหลักใหความสําคัญท้ังในสวนของ

กระบวนการปฏิบัติ ประสบการณขณะปฏิบัติ และผลของการปฏิบัติ

Practice-led หรือ Practice-based เปนการทํางานสรางสรรคโดยใหการปฏิบัติเปนเคร่ืองมือนําไปสูความรูใหม ใน

สาขาน้ัน ๆ ท้ังน้ีอาจเนนถึงความรูท่ีไดจากกระบวนการศึกษาและสรางสรรค ท่ีแสดงออกดวย

ความเปนเอกลักษณของผลงาน (Originality) หรือการพัฒนาความรูในการปฏิบัติงานสรางสรรค

ในสาขาหน่ึง ๆ

Research เปนการศึกษาหรือการคนควาอยางมีระบบดวยวิธีวิทยาการวิจัยเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลคําตอบ หรือ

ขอสรุปรวมท่ีจะนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการหรือเอ้ือตอการนําวิชาการน้ันไปประยุกต

Pure Practice

Percepture - Concepture

งานสรางสรรคศิลปะ

Practice-led / Practice-based

งานสรางสรรควิจัยศิลปะ

Research

งานวิจัยศิลปะ

การสรางสรรคศิลปะ การวิจัยศิลปะ
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นิยามงานสรางสรรค ใชนิยามของ ก.พ.ร. / สมศ. เปนหลัก โดยปรับใหเหมาะสมกับสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของทางดาน

ศิลปและสรางสรรค ดังน้ี

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ท่ีมีการศึกษาคนควา หรือ

แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี ท่ีไดรับการเผยแพรตอสาธารณะในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรืองานท่ีไดรับการคุมครอง

สิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาเปนการแสดงความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการท่ีเปนประโยชน

ตอสาขาวิชา หรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานใน

สาขาวิชาน้ัน รวมท้ังส่ิงประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรม

ผลงานสรางสรรคดานสถาปตยกรรม (Architecture) การออกแบบ (Design) จิตรกรรม (Painting)
ประติมากรรม (Sculpture) ภาพพิมพ (Graphic Arts) และดานศิลปะอื่น ๆ (Related Fields) ที่นําออกแสดง

นิยาม ผลงานหรือชุดของผลงานตามท่ีระบุไวขางตนท่ีแสดงให เห็นคุณคาทางศิลปะและสุนทรียะและ

ความสามารถในการสรางสรรคของผูสรางงานมีการนําเสนอพรอมคําอธิบายอันกอปรดวยหลักวิชาท่ีเอ้ือตอ

การสรางความรูความเขาใจในความหมายและคุณคาของงาน

รูปแบบ งานสรางสรรคพรอมบทวิเคราะหท่ีอธิบายหลักการ หลักวิชา และ/หรือความคิดเชิงทฤษฎี (แนวความคิด

เชิงทฤษฎี, การสรางสรรคเชิงทฤษฎี) รวมท้ังกระบวนการและ/หรือเทคนิคในการสรางงาน มีการใหขอมูล 

และขอวินิจฉัยท่ีเอ้ือใหเกิดการตีความและการประเมินคุณคาในหมูของผูรับงาน

การเผยแพร มีการเผยแพรดังน้ี

1. การแสดงสาธารณะพรอมบทวิเคราะหท่ีตีพิมพเผยแพร และ

2. ภาพถายหรือแถบบันทึกภาพหรือส่ืออ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ พรอมบทวิเคราะห

ลักษณะคุณภาพ/คุณคาของงาน แบงเปน 3 ระดับ

ระดับดี เปนผลงานท่ีมีคุณคาของศิลปะ โดยท่ีผูสรางสามารถอธิบายความคิดหลักการและกระบวนการ

สรางสรรคท่ีส่ือความกับผูรับไดเปนอยางดี

ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี  และตองเปนตัวอยางอันดีท่ียังประโยชนเดนชัดตอการศึกษาศิลปะ

แขนงน้ัน ๆ

ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองเปนงานท่ีสรางมิติใหมในดานของการสรางสรรค และใน

ดานของสุนทรียศาสตรและการศึกษาศิลปะ
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การสรางสรรค PURE PRACTICE

- การสรางสรรคในกลอง Practice-Led หรือ Practice-based ก็จะใชโครงสรางในการปฏิบัติเปนเคร่ืองมือท้ัง 

Perceptual Art และ Conceptual Art และอาศัยกระบวนวิธีวิจัยเขามาเสริมเพ่ือนําไปสูความรูใหมในสาขาน้ัน ๆ 

โดยท่ีเนนถึงความรูท่ีไดจากกระบวนการศึกษา และสรางสรรคท่ีแสดงออกดวยความเปนเอกลักษณของผลงาน 

(Original) หรือพัฒนาองคความรูในการปฏิบัติงานสรางสรรคในสาขาหน่ึง ๆ
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4. ผังโครงสรางแสดงพนัธกิจของงานสรางสรรคศิลปะ แบบ Perceptual Art และ Conceptual Art

อยูกลุมศลิปะ Pure Practice และ Practice-Led, Practice-Based

1. แรงดลใจ

2. แนวความคิด 20/80 PERCEPTUAL

50/50 CONCEPTUAL

3. รูปแบบ รูปทรง แนวเร่ือง

4. วัสดุ แนวคิด วิธีการสภาพแวดลอม

5. เน้ือหา ความงาม-ความรูสึก
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5. กรอบแนวทางการเขียน สาระเนื้อหาที่ใชประกอบงานสรางสรรคศิลปกรรม

โครงสรางการสรางสรรค 2 ขั้ว

ท่ีมา – แรงดลใจ แนวความคิด รูปแบบ-เน้ือเร่ือง เทคนิควิธีการ เน้ือหาสาระ

- ธรรมชาติ - ภาวะวิสัย - รูปธรรม - สีน้ํา - ความสงบ

- ความเช่ือ Objective Art Revisit Art - สีน้ํามัน - ความงาม

- ศาสนา - อักตวิสัย - นามธรรม - สีอะครายลิค - ความสุข

- ศรัทธา Subjective Art Abstract Art - ประติมากรรม - ความศักดิ์สิทธิ์

- ความงาม - ความคิดรวบยอด - กึ่งรูป กึ่งนาม - ภาพพิมพ - ความคิด

- ความรูสึก Concept Art Semi Abstract Art - เทคนิคผสม - ความคิดรวม

- ทัศนคติ - ความงาม… - Composition (Element) - Multimedia - ความรูสึกรวม

- วิถีช่ัว ดี – วัฒนธรรม Esthetic Art - Drawing

- สิ่งแวดลอม - ประสบการณ - จิตรกรรม ประติมากรรม

Experience ภาพพิมพ  ศิลปะไทย 

Mixmedia Tran Media

รูสึก มโนทัศน คิดเปาหมาย ประดิษฐ กระทํา การแสดง ผลลัพธท่ีได

บทวิเคราะหการใช Element



                                          
 

6. หัวขอการเขียนสาระเนื้อหาที่ใชประกอบงานสรางสรรคศิลปกรรม 
 - ชื่อเสนอศิลปนิพนธ 
 - ความเปนมา และความสําคัญของปญหาในการสรางสรรค 
 - ความมุงหมาย และวัตถุประสงคของการสรางสรรค 
 - สมมุติฐานของการคนควาสรางสรรค 
 - ขอบเขตของการคนควาสรางสรรค 
 - ขั้นตอนของการคนควาสรางสรรค 
 - เวลาที่ใชในการสรางสรรค 
 - วิธีการแสดงออก วิธีการเสนอผลงานสรางสรรค  (ศาสตราจารยปรีชา  เถาทอง) 
 
7. ตัวอยางหลักการเขียน สาระเนื้อหาประกอบงานสรางสรรคศิลปกรรม  
   Ex. จากรูปแบบโครงสรางการเขียนวิทยานิพนธทางทัศนศิลปจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ดังนี้ 



รูป
แบ

บโ
คร

งส
รา

งก
าร

เข
ียน

วทิ
ยา

นพิ
นธ

ทา
งท

ัศน
ศิล

ปจ
าก

มห
าว

ิทย
าล

ัยต
าง

 ๆ

สถ
าบ

ันเ
ทค

โน
โล

ยี
พ

ระ
จอ

มเ
กล

าเ
จา

คุณ
ทห

าร
ลา

ดก
ระ

บัง
มห

าว
ทิย

าล
ัยศิ

ลป
าก

ร
มห

าว
ทิย

าล
ัยบ

ูรพ
า

มห
าว

ทิย
าล

ัยม
หา

สา
รค

าม
มห

าว
ทิย

าล
ัยก

รุง
เท

พ
มห

าว
ทิย

าล
ัยเ

ชีย
งใ

หม


สว
นป

ระ
กอ

บต
อน

ตน

-บ
ทค

ัดย
อ

-ก
ิตต

ิกร
รม

ปร
ะก

าศ

-ส
าร

บัญ

-ส
าร

บัญ
ภา

พป
ระ

กอ
บ

สว
นป

ระ
กอ

บต
อน

ตน

-ป
กห

นา

-ป
กใ

น

-ค
ณ

ะก
รร

มก
าร

ตร
วจ

วิท
ยา

นิพ
นธ



-บ
ทค

ัดย
อ

-ก
ิตต

ิกร
รม

ปร
ะก

าศ

สว
นป

ระ
กอ

บต
อน

ตน

-ค
ณ

ะก
รร

มก
าร

ตร
วจ

ศิล
ป

นิพ
นธ



-ค
ํานํ

า

-หั
วข

อศ
ิลป

นิพ
นธ



-ก
ิตต

ิกร
รม

ปร
ะก

าศ

-ส
าร

บัญ
ภา

พ

-ส
าร

บัญ

สว
นป

ระ
กอ

บต
อน

ตน

-ป
กน

อก

-ป
กใ

น

-ห
นา

อนุ
มัต

ิ

-ห
นา

ปร
ะก

าศ
รา

ยช
ื่อผู

ให
ทุน

ทํา
ศิล

ปนิ
พน

ธ

-ห
นา

ปร
ะก

าศ
คุณู

ปก
าร

-บ
ทค

ัดย
อ

-ส
าร

บัญ

-บั
ญ

ชีภ
าพ

ปร
ะก

อบ

สว
นป

ระ
กอ

บต
อน

ตน

-ป
กห

นา

-ใ
บร

อง
ปก

-ป
กภ

าษ
าไ

ทย

-ห
นา

ลิข
สิท

ธิ์

-ห
นา

อนุ
มัต

ิ

-บ
ทค

ัดย
อ

-ก
ิตต

ิกร
รม

ปร
ะก

าศ

-ส
าร

บัญ

-ส
าร

บัญ
ตา

รา
ง /

ภา
พ

สว
นป

ระ
กอ

บต
อน

ตน

-ป
ก

-ใ
บร

อง
ปก



สถ
าบ

ันเ
ทค

โน
โล

ยี
พ

ระ
จอ

มเ
กล

าเ
จา

คุณ
ทห

าร
ลา

ดก
ระ

บัง
มห

าว
ทิย

าล
ัยศิ

ลป
าก

ร
มห

าว
ทิย

าล
ัยบ

ูรพ
า

มห
าว

ทิย
าล

ัยม
หา

สา
รค

าม
มห

าว
ทิย

าล
ัยก

รุง
เท

พ
มห

าว
ทิย

าล
ัยเ

ชีย
งใ

หม


บท
ที่ 

1
บท

นํา

-ค
วา

มสํ
าค

ัญ
ขอ

งโ
คร

งก
าร

-ว
ัตถ

ุปร
ะส

งค
ขอ

งโ
คร

งก
าร

-ข
อบ

เข
ตข

อง
โค

รง
กา

ร

บท
ที่ 

1
บท

นํา

-ค
วา

มสํ
าค

ัญ
ขอ

งเ
ร่ือ

งท่ี

สร
าง

สร
รค



-ค
วา

มม
ุงห

มา
ย

-แ
นว

ทา
งแ

ละ
ขอ

บเ
ขต

ขอ
งก

าร

สร
าง

สร
รค



-ค
ํานิ

ยา
มศ

ัพท
เฉ

พา
ะ

บท
ที่ 

1
บท

นํา

-แ
นว

คว
าม

คิด
แล

ะค
วา

ม

บัน
ดา

ลใ
จ

-จ
ุดม

ุงห
มา

ย

-ข
อบ

เข
ตข

อง
กา

ร

สร
าง

สร
รค



บท
ที่ 

1
บท

นํา

-ค
วา

มม
ุงห

มา
ยข

อง
กา

รว
ิจยั

-ค
วา

มสํ
าค

ัญ
ขอ

งก
าร

วิจ
ัย

-ข
อบ

เข
ตข

อง
กา

รว
จิัย

-ว
ิธีด

ําเ
นิน

กา
รว

จิัย

บท
ที่ 

1
บท

นํา

-ช
ื่อโ

คร
งก

าร

-ส่ื
อใ

นก
าร

ออ
กแ

บบ

-ท่ี
มา

แล
ะค

วา
มสํ

าค
ญั

ขอ
ง

ปญ
หา

-ว
ัตถ

ุปร
ะส

งค


-ข
อบ

เข
ตข

อง
โค

รง
กา

ร

-แ
ผน

งา
นใ

นก
าร

ดํา
เนิ

นง
าน

-ผ
ลท่ี

คา
ดว

าจ
ะไ

ดรั
บ

บท
ที่ 

1
บท

นํา

-ท่ี
มา

แล
ะค

วา
มสํ

าค
ญั

ขอ
ง

ปญ
หา

-ส
าร

ะสํ
าค

ัญ
จา

กเ
อก

สา
รท่ี

เก
ี่ยว

ขอ
ง

-ห
ลัก

กา
ร ท

ฤษ
ฎี 

ตัว
แบ

บ 

แน
วเ

หต
ุผล

 ส
มม

ตฐิ
าน

-ว
ัตถ

ุปร
ะส

งค
กา

รว
จิัย

-ข
อบ

เข
ตข

อง
กา

รศ
ึกษ

า

-นิ
ยา

มศ
ัพท



บท
ที่ 

2
ที่ม

าแ
ละ

แน
วค

วา
มค

ดิ

-ท่ี
มา

-อิ
ทธ

ิพล
ท่ีไ

ดรั
บจ

าก
ศิล

ปะ

-แ
นว

คว
าม

คิด
สร

าง
สร

รค


บท
ที่ 

2
พ

ืน้ฐ
าน

คว
าม

คดิ
 

แล
ะอ

ิทธ
ิพ

ลใ
นก

าร
สร

าง
สร

รค


-อิ
ทธ

ิพล
จา

กธ
รร

มช
าต

ิ

-อิ
ทธ

ิพล
จา

กว
ัฒ

นธ
รร

มแ
ละ

คว
าม

เช
ื่อท

าง
ศา

สน
า

บท
ที่ 

2
คว

าม
คิด

เห
น็

ทัศ
นค

ติ 
หรื

อค
วา

ม
เช

ื่อม
โย

งส
วน

รว
ม

-อิ
ทธ

ิพล
จา

กธ
รร

มช
าต

ิ 

หรื
อส่ิ

งแ
วด

ลอ
ม

-อิ
ทธ

ิพล
ท่ีไ

ดรั
บจ

าก
งา

น

ศิล
ปก

รร
ม

บท
ที่ 

2
ที่ม

า 
แร

งบ
นัด

าล
ใจ

 
แล

ะอ
ิทธ

ิพ
ล

-ท่ี
มา

แร
งบั

นด
าล

ใจ

-ส
รุป

แน
วค

วา
มค

ิดแ
ละ

แร
ง

บัน
ดา

ลใ
จใ

นก
าร

สร
าง

สร
รค



บท
ที่ 

2
เอ

กส
าร

แล
ะ

งา
นว

ิจัย
ที่เ

กี่ย
วข

อง
สว

นต
ัวเ

ร่ือ
ง 

(ด
าํเ

นิน
กา

ร

ตา
มแ

บบ
ขอ

งแ
ตล

ะ

สา
ขา

วชิ
า)

-ว
ิธีด

ําเ
นิน

กา
รว

จิัย

-ผ
ลท่ี

ได
จา

กก
าร

คน
คว

าด
วย

วิธ
ีตา

ง ๆ
 

-ก
าร

วิจ
าร

ณ
 อ

ภิป
รา

ยผ
ล



สถ
าบ

ันเ
ทค

โน
โล

ยี
พ

ระ
จอ

มเ
กล

าเ
จา

คุณ
ทห

าร
ลา

ดก
ระ

บัง
มห

าว
ทิย

าล
ัยศิ

ลป
าก

ร
มห

าว
ทิย

าล
ัยบ

ูรพ
า

มห
าว

ทิย
าล

ัยม
หา

สา
รค

าม
มห

าว
ทิย

าล
ัยก

รุง
เท

พ
มห

าว
ทิย

าล
ัยเ

ชีย
งใ

หม


บท
ที่ 

3
วิธ

กีา
ร

ดํา
เน

นิก
าร

สร
าง

สร
รค



-ภ
าพ

รา
งแ

ละ
กา

รพั
ฒ

นา

ภา
พร

าง

-ก
ระ

บว
นก

าร
สร

าง
งา

นจ
ริง

บท
ที่ 

3
อง

คป
ระ

กอ
บ 

แล
ะก

ระ
บว

นก
าร

-แ
บบ

รูป

-แ
บบ

สี

-รู
ปท

รง
แล

ะร
ะน

าบ

-ข
ั้นต

อน
กา

รส
รา

งส
รร

ค

แล
ะเ

ทค
นิค

 ว
ิธกี

าร

บท
ที่ 

3
วิธ

กีา
ร

ดํา
เน

นิง
าน

-ท่ี
มา

ขอ
งแ

นว
คว

าม
คดิ

 

แล
ะค

วา
มบั

นด
าล

ใจ

-ก
าร

หา
ขอ

มูล
 แ

ละ
กา

ร

วา
งแ

ผน
 ข

ั้นต
อน

กา
ร

ดํา
เนิ

นก
าร

-ข
ั้นต

อน
กา

รด
ําเ

นิน
งา

น

-ก
าร

พัฒ
นา

แล
ะค

ล่ีค
ลา

ย

ผล
งา

น

บท
ที่ 

3
กร

ะบ
วน

กา
ร

สร
าง

สร
รค

ผล
งา

น

-ก
าร

หา
ขอ

มูล
จา

ก

เอ
กส

าร
อา

งอิ
ง แ

ละ
ขอ

มูล
จริ

ง

-ก
าร

รา
งภ

าพ

-ก
าร

สร
าง

แบ
บจ

าํล
อง

 3
มติ

ิ

-ก
าร

สร
าง

ผล
งา

นจ
ริง

-ผ
ลง

าน
กอ

นศ
ิลป

นิพ
นธ



บท
ที่ 

3
วิธ

ดีํา
เน

ิน
โค

รง
กา

รท
ัศน

ศิล
ป

-แ
นว

ทา
งก

าร
ดํา

เนิ
นง

าน

-ว
ิธีก

าร
ทํา

งา
น

-รู
ปแ

บบ
ขอ

งง
าน

-เ
ทค

นิค
 ว

ิธีก
าร

แล
ะส่ื

อ

-ข
ั้นต

อน
กา

รทํ
าง

าน

บท
ที่ 

4
วิธ

กีา
รส

รา
งส

รร
ค

-ว
ิเค

รา
ะห

ทัศ
นธ

าต
ุ

-ว
ิเค

รา
ะห

อง
คป

ระ
กอ

บ

บท
ที่ 

4
วิเ

คร
าะ

หก
าร

พ
ัฒ

นา
ผล

งา
น

-ร
ะย

ะท่ี
 1

-ร
ะย

ะท่ี
 2

-…
…

…
…

.

-ร
ะย

ะท่ี
 …

.

บท
ที่ 

4
บท

สรุ
ปแ

ละ
ขอ

เส
นอ

แน
ะ

-ผ
ลสํ

าเ
ร็จ

ใน
ปจ

จุบั
นแ

ละ

กา
รค

าด
กา

รณ
ใน

อน
าค

ต

บท
ที่ 

4
ผล

งา
นศิ

ลป
ะ

นิพ
นธ



-ผ
ลง

าน
ศิล

ปะ
นิพ

นธ
ชิ้น

ท่ี 
1

-ผ
ลง

าน
ศิล

ปะ
นิพ

นธ
ชิ้น

ท่ี
2

-ผ
ลง

าน
ศิล

ปะ
นิพ

นธ
ชิ้น

ท่ี 
3

-ผ
ลง

าน
ศิล

ปะ
นิพ

นธ
ชิ้น

ท่ี 
4

-ส
รุป

บท
ที่ 

4
กา

รว
เิค

รา
ะห


ผล

งา
น

-ก
าร

สร
าง

สร
รค

ขั้น
ท่ี 

1

-ก
าร

สร
าง

สร
รค

ขั้น
ท่ี 

2

-ก
าร

สร
าง

สร
รค

ขั้น
ท่ี 

3

-ก
าร

สร
าง

สร
รค

ขั้น
ท่ี 

4



สถ
าบ

ันเ
ทค

โน
โล

ยีพ
ระ

จอ
มเ

กล
าเ

จา
คุณ

ทห
าร

ลา
ดก

ระ
บัง

มห
าว

ทิย
าล

ัยศิ
ลป

าก
ร

มห
าว

ทิย
าล

ัยบ
ูรพ

า
มห

าว
ทิย

าล
ัยม

หา
สา

รค
าม

มห
าว

ทิย
าล

ัยก
รุง

เท
พ

มห
าว

ทิย
าล

ัยเ
ชีย

งใ
หม



บท
ที่ 

5
บท

สรุ
ป

บท
ที่ 

5
สรุ

ปผ
ลก

าร
สร

าง
สร

รค


-ภ
าพ

ผล
งา

นว
ิทย

านิ
พน

ธ

บท
ที่ 

5
บท

สรุ
ป 

ปญ
หา

 
คว

าม
รูใ

หม
แล

ะค
วา

ม
คา

ดห
วัง

ให
ม

-ส
รุป

ผล

-อ
ภิป

รา
ย

-ข
อเ

สน
อแ

นะ

บท
ที่ 

5
ผล

งา
นท

ี่เส
ร็จ

สม
บูร

ณ


บท
ที่ 

6
บท

สรุ
ปแ

ละ
ขอ

เส
นอ

แน
ะ

บท
สรุ

ป

สว
นป

ระ
กอ

บต
อน

ทา
ย

-บ
รร

ณ
านุ

กร
ม

-ผ
ลง

าน
ศิล

ปะ

-ป
ระ

วัต
ิผูเ

ขีย
น

สว
นป

ระ
กอ

บต
อน

ทา
ย

-บ
รร

ณ
านุ

กร
ม

-ป
ระ

วัต
ิผูว

ิจัย

สว
นป

ระ
กอ

บต
อน

ทา
ย

-บ
รร

ณ
านุ

กร
ม

-ร
าย

ละ
เอี

ยด
ชื่อ

ผล
งา

น

ศิล
ปนิ

พน
ธ

-ป
ระ

วัต
ิกา

รศ
กึษ

า

สว
นป

ระ
กอ

บต
อน

ทา
ย

-บ
รร

ณ
านุ

กร
ม

-ภ
าค

ผน
วก

-อ
๓ธ

าน
ศัพ

ท

-ป
ระ

วัต
ิยอ

ขอ
งผู

วจิ
ัย

สว
นป

ระ
กอ

บต
อน

ทา
ย

-ร
าย

กา
รอ

าง
อิง

-ภ
าค

ผน
วก

-ป
ระ

วัต
ิผูส

รา
งส

รร
คง

าน

สว
นป

ระ
กอ

บต
อน

ทา
ย

-บ
รร

ณ
านุ

กร
ม

-ภ
าค

ผน
วก

-ป
ระ

วัต
ิผูเ

ขีย
น



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานวจิยัสรางสรรคของคณาจารย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

A-1

ชื่อผลงานวิจัยสรางสรรค  การแสดงนาฏยดุริยางค  ชุด “ผูหญิง”

Performing Arts : “Woman”
ชื่อผูวิจัย ศิลปะการแสดง : ภัธทรา   โตะบุรินทร1, มุจรินทร  อิทธิพงษ2

ดนตรี : ดําริห  บรรณวิทยกิจ3 ,อโณทัย นิติพน3 ,ฌองค ดาวดิ คายเูลต3

Theatre : Pattra Toburin , Mutjarin Ittiphong

Music : Damrih Banawitayakit , Anothai Nitibhon, Jean David Calliout

ประเภทผลงานวิจัยสรางสรรค ศิลปะการแสดงและ ดนตรี

แนวความคดิ

การสรางสรรคผลงานศิลปะการแสดง ชุด “Woman” เกิดขึ้นจากการตอบสนองตอยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยศิลปากรในการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค" (Silpakorn is a Leading Creative

University) ดวยเหตุน้ีจึงนํามาสูการผลิตผลงานสรางสรรคจากการบูรณาการระหวางศิลปะการแสดงและดนตรี 

โดยความรวมมือของคณะอักษรศาสตร และคณะดุริยางคศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร   และเกิดจากแรงบันดาล

ใจสําคัญจากผลงานจิตรกรรมของ วีระศักดิ์ สัสดี จํานวน 4 ชิ้น ไดแก หุนเชิด 1 , หุนเชิด 2 ,เฮือนเกา และ หญิงสาว

กับใบบัว  ซึ่งผลงานท้ัง 4 ชิ้น ไดสะทอนใหเห็นถึงความงดงามของความเปนมนุษยท่ีมีความหลากหลายทางอารมณ

ความรูสึก มีกิเลส ตัณหา ความโกรธ เกลียด เหงา คิดถึง รวมท้ังความอบอุนฯลฯ ผานรูปทรงสรีระของผูหญิง โดยทีม

วิจัยจะใชความรูสึก และประสบการณของแตละคนสะทอนกลับออกมาเปนศิลปะการแสดงและเสียงดนตรี ท่ีบงบอก

ถึงความรูสึกและ/หรือภาวะจิตใตสํานึกของศิลปนแตละตน ภายใตแนวคิดและการตีความในลักษณะการบูรณาการ 

และการประสมประสานระหวางนาฎยศิลปและดุริยศิลปเขาดวยกัน

ในการตีความผลงานจิตรกรรมท้ัง 4 ชิ้นอันเปนท่ีมาของแรงบันดาลใจในการผลิตผลงาน ชุด “Woman” น้ัน 

เร่ิมจากการมุงเนนไปยังภาพของความเปนเพศหญิงท่ีถูกกําหนดโดยสังคมท่ีใหความสําคัญกับความเปนเพศชาย   

เฉกเชนสังคมไทย  ท่ีคําวา sex หมายถึง เพศสรีระท่ีติดตัวเรามาตั้งแตเกิด ขณะท่ี คําวา gender หมายถึง เพศสภาพ

อันเปนองคความรูใหมท่ีเชื่อวาเพศสภาพ(gender) เปนการประกอบสรางทางวัฒนธรรมตามความคาดหวงัของสังคม 

เปนการกําหนดวาเพศหญิงเพศชายเปนอยางไร และมีหนาท่ีอะไรในสังคม เชน ผูหญิงตองเรียบรอย ออนหวาน 

ผูชายตองเขมแข็ง, ผูหญิงตองเปนผูตาม ผูชายตองเปนผูนํา , ผูหญิงตองรับผิดชอบการเล้ียงดูลูกมากกวาผูชาย

เปนตน

คําวาเพศสภาพ (gender) เกิดขึ้นมาเพ่ือแยงกับคําวาเพศ (sex) ตรงท่ีวาไมจําเปนท่ีมนุษยผูหญิงผูชายตอง

มีความแตกตางกันเปนขั้วตรงขามเสมอไป เพราะมีผูหญิงหลายคนท่ีเขมแข็ง ไมไเรียบรอย หรือออนหวาน และมี

ผูชายอกสามศอกหลายคนในบางมุมก็สามารถออนแอ และรองไหได

1 ภาควิชานาฏยสังคีต  คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย

Department of Theatre and Music ,Faculty of Arts , Silpakorn University , Nakhonpathom 73000 , Thailand
2 อาจารยพิเศษ ภาควิชานาฏยสังคีต  คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย

Department of Theatre and Music ,Faculty of Arts , Silpakorn University , Nakhonpathom 73000 , Thailand
3 คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Faculty of Music , Silpakorn University , Bangkok , Thailand
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คําวา เพศ (sex) ท่ีเชื่อกันวาเราตองเปนแบบน้ันแบบน้ีตามธรรมชาติจึงทําใหเกิดความไมเทาเทียมและ

ความรุนแรงทางเพศขึ้นในสังคม ท้ังๆท่ีความจริงแลว ท้ังสองเพศ (sex) มีคุณลักษณะบางอยางผสมกันอยูภายใต

ความเปนมนุษยเหมือนกัน

หากเราเขาใจวาเพศสภาพเปนการประกอบสราง เราจะเปดใจมากขึ้นวาเมื่อมันถูกสรางขึ้นมาได มันก็ถูกให

ความหมายใหมไดตามบริบทของยุคสมัย ดังน้ันในการสรางสรรคผลงานศิลปะการแสดง ชุด “Woman” น้ันนอกจาก

จะสะทอนภาพความไมสมดุลและความไมเปนธรรมอันเกิดจากการใชมุมมองท่ีมีอคติตอเพศหญิงของผูคนในสังคม

แลว ยังตองการนําเสนอถึงทัศนคติดังกลาวท่ีฝงอยูในความคิดความเชื่อของผูหญิงเอง ซึ่งสําคัญยิ่งกวาส่ิงใด 

เน่ืองจากแมจะมีความพยามยามจากหนวยงานหรือสวนตางๆของสังคมในการแกไขเปล่ียนแปลงทัศนคติอันเปน

ปญหาของเพศสภาพหรือความเปนหญิงความเปนชายท่ีฝงตัวอยูในโครงสรางสังคม-วัฒนธรรม  แตหากตัวผูหญิงเอง

ไมเลือกท่ีจะปลดพันธนาการในเร่ืองอคติทางเพศแตกลับยอมจํานนตอมายาภาพท่ีสังคมสรางให และขังตนเองไวกับ

มายาภาพน้ัน น่ันยอมนําไปสูจุดจบแหงอิสระภาพของผูหญิงเอง

ภาพของผูหญิงท่ีถูกนําเสนอในผลงานชุด “Woman” จึงอาจไมใชการหาคําตอบใหแกสังคม แตเปนการ

ตอกย้ําถึงกระบวนการของการผลิตซ้ําการประกอบสรางเพศสภาพ ความเปนเพศหญิง ความเปนตัวตน (self)

หรืออัตลักษณ (identity) ท่ีผูหญิงมีสวนสรางขึ้นเอง   ดังน้ันผูหญิงจึงควรเปนผูเลือกท่ีจะยอมจํานนหรือกาวขามให

พนจากวังวนน้ันดวยตัวของเธอเองเชนกัน

ในการนําเสนอผลงานสรางสรรคศิลปะการแสดงชุด “Woman” แบงออกเปนการนําเสนอการแสดง 3 ชวง

ดวยกัน คือ

1 .แสวงหา-พันธนาการ

เปนการนําภาพจิตรกรรมจํานวน 2 ภาพ คือ หุนเชิด 1 และหุนเชิด 2 มาใชเปนแรงบันดาลใจในการนําเสนอ

ภาพการแสดงท่ีตองการส่ือถึงภาพหญิงสาวท่ีแมจะงดงามและเยาววัย แตกลับถูกพันธนาการไวดวยเสนสายท่ีมองไม

เห็น ในดานการแสดง “แสวงหา” คือการส่ือนัยถึงความตองการ ความคาดหวังของมนุษย ท่ีตองการแสวงหาความสุข 

ความสมหวัง อิสรภาพ การไดรับการยอมรับจากสังคม ฯลฯ ซึ่งท้ังหมดน้ันก็จะนํามาซึ่ง “พันธนาการ” ท้ังท่ีเปน

รูปธรรมและนามธรรมในชีวิตมนุษย  

ขณะท่ีดนตรีจะใชเสียงซอท่ีซ้ําไปมาอยูในระดับเสียงเดียวแตหลากหลายไปดวยอารมณความรูสึก สะทอน

ถึงความคิดและภาวะจิตใจของหญิงสาว ท่ีถูกพันธนาการไวดวยเชือกท่ีมองไมเห็น ในขณะท่ีเสียงเปยโนทําหนาท่ี

แทนความหวังและความฝนท่ีจะหลุดพนออกจากวังวนแหงความคิดและพันธนาการของรางกาย

2 .พันธนาการ - โหยหา

เปนการนําเสนอภาพแสดงท่ีเกิดจากแรงบันดาลใจ จากภาพจิตรกรรม “เฮือนเกา” เปนการเชื่อมรอย

ความคิดตอจากชวงท่ี 1 “พันธนาการ - โหยหา” เสนอภาพของความผิดหวัง ลมเหลว โกรธเกร้ียวฯลฯ ตอพันธนาการ

ท่ีมนุษยแสวงหามันมาดวยตนเอง จนนําไปสูการโหยหาอิสระภาพ ซึ่งกลับยิ่งเปนการตอกย้ําถึงความวางเปลาใน

ความเปนมนุษย

ดานดนตรีในชวงน้ีใชเสียงปอิงลิชฮอรน ซึ่งมีสีสันคลายเสียงปจุมของดนตรีลานนา สะทอนภาวะจิตของ

ผูหญิงท่ีถูกคุมขังอยูเรือนเกาๆหลังหน่ึง ภาวะจิตท่ีโดดเดี่ยว เดียวดาย มืดมิด หญิงสาว จม ดิ่ง ทนทุกขอยูในปญหา

โหยหาอิสรภาพ ในบางคร้ังเสียงดนตรีก็แสดงถึงความสับสน และการหวนคิดถึงภาพเกาๆในอดีตโดยใชทํานองท่ีมี

สําเนียงแบบพ้ืนเมืองของลานนา
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3 .โหยหา - ความหวัง

เปนสวนของการสรุปเร่ืองราว และอาจมีนัยท่ีส่ือไปถึงการเร่ิมตน  เปนการตั้งคําถามตอชีวิตของมนุษย 

โดยเฉพาะเพศหญิง ผานการตีความจากภาพจิตรกรรม “หญิงสาวกับใบบัว” โดยเสนอภาพความทรงจํา การเร่ิมตน 

ความออนเยาว สดใส ท่ีพรอมจะเลือกเสนทางของการกาวเขาสูการแสวงหา – พันธนาการ อันเปนภาพมายาแหง

ความซ้ําซากจําเจท่ีสังคมสรางขึ้น หรือการเลือกท่ีจะกาวขามมายาคติเหลาน้ันไปใหไดดวยตนเอง

เสียงตางๆท่ีเกิดขึ้นในทอนน้ีของบทเพลง สะทอนเสียงในความคิดคํานึงของหญิงสาว เสียงของคําพูด 

อารมณ และความรูสึกตางๆ แสดงใหเห็นความทรงจําในอดีต ท่ีเปนการผสมปนเปกันระหวางความรูสึกพายแพ

ยอมรับในโชคชะตา กับรองรอยของความหวังท่ียังหลงเหลืออยู

ความสําคัญของการทํางานสรางสรรค

การสรางสรรคผลงานชุด  “Woman” เปนการทดลองหาแนวทางใหมในการสรางสรรคผลงานขามสาขา

ระหวางศิลปะการแสดง และดนตรี  อีกท้ังยังไดทดลองและประยุกตใชเทคนิคใหมๆในการนําเสนอผลงาน โดยเปน

การนําเสนอผลงานการแสดงผานรูปแบบ Physical Theatre ท่ีเนนการแสดงออกทางรางกาย โดยอาศัยกระบวนการ

Devising Technique ชวยในการสรางสรรคเน้ือหาเร่ืองราว

รูปแบบของ Physical Theatre น้ันโดยท่ัวไปหมายความถึงรูปแบบของการแสดงท่ีเลาเร่ืองราวผานการใช

รางกายและทาทางในการส่ือความหมาย โดยอาศัยกระบวนการทํางานผาน Devising Technique ซึ่งไมจําเปนตอง

อาศัยบทละครสําเร็จ นอกจากจะเปนการตีความหมายใหม ท้ังยังเปนศิลปะการแสดงท่ีเกิดจากการทํางานบูรณการ

รวมกันระหวางดนตรี ศิลปะการแสดง และจิตรกรรม และเปนการทาทายขนบดั้งเดิมในการแสดงละครตามแบบแผน 

และยังเปนการประสานสัมพันธระหวางจินตนาการของผูชมกับจิตนาการของนักแสดง

ดังน้ันในการเสพงานสรางสรรคชุดน้ี  จึงมุงเนนการทํางานรวมกันระหวางนักแสดงและผูกํากับรวมถึงนัก

ดนตรี ท่ีถือไดวาทุกคนมีสวนสําคัญในการสรางสรรคผลงานรวมกันตั้งแตเร่ิมตนจนจบการแสดง  ใหออกมาเปน

ผลงานสรางสรรคท่ีมีลักษณะของการบูรณาการระหวางดนตรีและศิลปะการแสดง  รวมถึงการบูรณาการวิธีการ

ทํางานรวมกันของทุกฝาย

วัตถุประสงคของการผลิตผลงานสรางสรรค

1. เพ่ือสรางสรรคผลงานศิลปะอันเกิดจากการบูรณาการขามสาขาระหวางศิลปะการแสดงและ ดนตรี

2. เพ่ือทดลองสรางสรรคผลงานศิลปะการแสดงในรูปแบบPhysical Theatre ผานกระบวนการDevising

Techniques

3. เพ่ือทดลองและประยุกตใชเทคนิคใหมๆในการนําเสนอผลงาน โดยใชการแสดงดนตรีปฏิฎาณ หรือดนสด 

(Improvisation) ท่ีผานการวางรูปแบบและการประพันธมาแลวในบางสวน

4. เพ่ือสะทอนมุมมองท่ีมีตอทัศนคติและมายาภาพอันเปนปญหาของเพศสภาพความเปนหญิงความเปนชายท่ีฝง

ตัวอยูในโครงสรางสังคม-วัฒนธรรม ตอกย้ําถึงกระบวนการผลิตซ้ําการมีอคติทางเพศท่ีผูหญิงเองมีสวนสรางขึ้น  

ดังน้ันผูหญิงจึงควรเปนผูเลือกท่ีจะยอมจํานนหรือกาวขามใหพนจากวังวนน้ันดวยตัวของเธอเอง
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กระบวนการผลิตผลงานสรางสรรค

1. ทีมผูวิจัยเลือกภาพท่ีเหมาะสมกบัการตีความ ซึ่งไดแก ภาพ ของวีระศักดิ์ สัสดี  จํานวน 4 ชิ้น ไดแก หุนเชิด 1 ,

หุนเชิด 2 ,เฮือนเกา และ หญิงสาวกับใบบัว  จากน้ันวิเคราะหความเปนไปไดของการสรางสรรคงาน พรอมท้ัง

ประชุมเพ่ือหาแนวทางในการสรางผลงาน

2. ประชุมรวมกัน เพ่ือวางแผนการทํางาน จัดหาอุปกรณท่ีจาํเปน และคนควาขอมูลโครงการหรือชิ้นงานสรางสรรค

ท่ีมีความคลายคลึง   

3. บันทึกเสียงเพ่ือใชในการสรางองคประกอบเสียงสําหรับการประพันธ

4. ทดลองรูปแบบตางๆในการแสดง การประพันธและจดัวาง ในสวนศิลปะการแสดงไดเลือกใชรูปแบบการแสดง ท่ี

เรียกวา Physical Theatre ซึ่งเปนการแสดงออกท่ีเนนการส่ือสารเร่ืองราว และความรูสึกผานการเคล่ือนไหวทาง

รางกายของนักแสดงเปนสําคัญ  นอกจาก ในการสรางสรรคผลงานคร้ังน้ียังไดทดลองใหนักแสดงไดมีสวนรวมใน

การเปนผูสรางสรรคเน้ือหาและรูปแบบการแสดงผานการมีสวนรวมในกระบวนการ Devising process เพ่ือเปด

โอกาสใหนักแสดงไดสรางสรรคผลงานรวมกับผูกํากับการแสดง ผานการทํากิจกรรม Improvisation เพ่ือการ

คนหาความหมายและทวงทาในการส่ือสารเร่ืองราวทีละสวนจากภาพผลงานจิตกรรมท้ัง 4 ชิ้น จากน้ันจงึนําเอา

ชิ้นงานท่ีสรางสรรคขึ้นจากการทํางานรวมกันมาเรียงรอยเชื่อมตอกันกับทวงทํานองของดนตรีท่ีถูกสรางสรรคขึ้น  

โดยอาศยัมุมมองของ ผูกํากับการแสดงอีกทีหน่ึง

5. ทดลองผสมผสานงานท้ังในสวนของการแสดงและดนตรีเขาดวยกัน

6. ประชุมเพ่ือหาเตรียมพรอมในการจัดการแสดง พรอมท้ังซอมการแสดงท้ังในสวนของละครและดนตรี

7. ประเมินผลของการแสดง พรอมท้ังประชุมเพ่ือหารือแนวทางในการปรับปรุงการสรางสรรคผลงาน

อุปกรณในการดําเนนิการผลติผลงานสรางสรรค 

ภาพจิตรกรรมของวีระศักดิ์ สัสดี  จํานวน 4 ชิ้น ไดแก หุนเชดิ 1 , หุนเชิด 2 ,เฮือนเกา และ หญิงสาวกับใบบัว  

เคร่ืองบันทึกเสียง / ภาพ

เคร่ืองดนตรี

คอมพิวเตอร เพ่ือใชในการตัดตอภาพ/ เสียง และการประพันธ

เคร่ืองฉายภาพ

เคร่ืองเลนวีดีทัศน

เคร่ืองเสียง
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ผลงานวิจัยสรางสรรค

การแสดงนาฏยดุริยางค  ชุด “ผูหญิง” โดยคณะอักษรศาสตร และคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากรจดัแสดง เน่ืองในโอกาสการประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจยัสรางสรรค “ศิลปากรวิจยั คร้ังท่ี 3 :

ศิลปากรสรรคสราง สังคมเศรษฐกิจไทยสรางสรรค” วันท่ี 28 มกราคม 2553 เวลา  09.15 – 09.40 น. ณ ศูนย

ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกยีรติ  6 รอบพระชนมพรรษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร นครปฐม
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รายชื่อนักแสดง
-นายพิชิตชัย โพธิ์ศิริ 05490267 -นางสาวมนัสชนก  วรสิงห 0550220

-นายณัฐวฒุิ   เฉลิมวันเพ็ญ 05490133 -นายจิตติน เพลงสันเทียะ  05510047

-นางสาวรุจิราภรณ ลิมปจนางกูร  05490495 -นางสาววิภาดา  จิตตวิัฒนาธร   05490359

-นายพิสิษฐ ธนะเดชอภิวฒัน  05520235 -นายสุทธาดา บินซามัน   05490421

-นายภูวณัฐ  สุภาพกุล 05520259 -นาย อภิชัย เอ่ียวทองเพ่ิม 09511061

ชางภาพ

-นายสิทธิชัย  เอกภพณรงค 05490407

Backstage

-นายกษดิิศ ศรีสินธุชยั 05510018 -นายจิตติน เพลงสันเทียะ 05510047

-นางสาวชมพิชาน ดวงอุปะ 05510071 -นางสาวณัฐภรณ สถิตวราทร 05510102

-นางสาวพัชรีญา รัตนพันธ 05510202 -นางสาวอมรรัตน กุลประยงค 05510349

คําขอบคุณ

ในการผลิตผลงานศิลปะการแสดง ชุด “Woman” ในคร้ังน้ีสามารถสําเร็จลุลวงไดดวยดตีองขอขอบคุณคุณ

วีระศักดิ์ สัสดี เจาของผลงานจิตรกรรม จํานวน 4 ชิ้น ไดแก หุนเชิด 1, หุนเชิด 2, เฮือนเกา และ หญิงสาวกับใบบัว 

อันเปนท่ีมาของแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานชุดน้ี

ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร  ท่ีเปดพ้ืนท่ีใหแกการสรางสรรคผลงานรวมกัน

ระหวางคณะอักษรศาสตร และคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณบดีคณะอักษรศาสตร และคณบดีคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีสนับสนุนการผลิตผล

งานสรางสรรคในคร้ังน้ีดวยดี

และท่ีขาดไมไดคือนักแสดงและทีมงานทุกคนท่ีทุมเทแรงกายแรงใจในการสรางสรรคผลงานท่ีงดงามชิ้นน้ี

รวมกัน
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ภาพกระบวนการสรางสรรคผลงานและการฝกซอม
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ชื่อผลงานวิจัยสรางสรรค  เพราะ...เคร่ืองประดับ

Sounding Jewelry
ชื่อผูวิจัย อ.ดร. อโณทัย นิติพน อ. ฌองค ดาวดิ คายูเลต   วัชระ ปล้ืมญาต ิ 

ภัทรพงศ ศรีปญญา  วรุตม สุโพธิ์ อ.ดร. วีรวัฒน สิริเวสมาศ อ. ชาตชิาย 

คันธิก

Jean David Calliout Dr. Anothai Nitibhon Watchara Pleamyart

Patarapong Sripanya Warut SupoDr. Veerawat Sirivesmas

Chartchai Kantik

ประเภทผลงานวิจัยสรางสรรค ดนตรี ศิลปะจัดวาง และส่ือผสม

แนวความคดิ

กระบวนการสรางสรรคผลงานเคร่ืองประดับ จินตนาการของรูปทรงสามมิติท่ีสัมพันธกับรางกาย ตลอด

กระบวนการผลิต ปรากฏภาพท่ีเห็น กิจกรรมท่ีเกิด ส่ิงท่ีไดยิน กอใหเกิดจินตนาการทางเสียง ท่ีไดนําไปตีความ เรียบ

เรียงใหม ใหเกิดการผลงานสรางสรรคในรูปแบบบูรณาการระหวางศิลปะเคร่ืองประดับและดนตรี

จุดเร่ิมตนประกายความคิด คร้ังแรก จากงานศิลปากรวิจัย (2552) จากการแสดงผลงานศิลปะสรางสรรคใน

รูปแบบของงานวิจัยตางๆท่ีเกิดขึ้น วีรวัฒน สิริเวสมาศ ไดมีบทสนทนากับ อโนทัย นิติพน ถึงแนวความคิดใหมๆ และ

การตอยอดของกิจกรรมสรางสรรค การหาสัมพันธภาพระหวางงานศิลปะดนตรีและเคร่ืองประดับ จากจุดเร่ิมตน

ดังกลาว จึงเร่ิมสังเกตถึง “เสียง” ท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลาในการปฏิบัติงานของนักศึกษาคณาจารยท่ีเกิดขึ้น ณ โรง

ปฏิบัติงานผลิตตนแบบเคร่ืองประดับ อาคารมัณฑน ๕ 

เสียงท้ังหลายท่ีเกิดขึ้นน้ัน สําหรับผูท่ีอยูนอกบริบท หรือผูท่ีไมมีสวนเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน จะรูสึกวา

เปน “เสียงรบกวน” ถึงขั้นเปน “มลพิษทางเสียง” ก็ตาม หากแตเมื่อพิจารณาในมิติของผูท่ีเกี่ยวของ บริบทของผูสราง

งานเคร่ืองประดับ เสียงท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในโรงปฏิบัติงาน เสียงรบกวนเหลาน้ี ยอมกลายเปนเสียงท่ีสราง

บรรยากาศใหเกิดการเรียน การสอน และการสรางสรรค   สวนในบริบทของปจเจกบุคคล รายบุคคลผูสรางงานจะ

คุนเคยกับเสียงท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีตนเองใชเคร่ืองมือตางๆท่ีทําใหเกิดเสียง และเสียงท่ีเกิดขึ้นดังตลอดเวลาน้ัน จะดัง

เปนจังหวะสม่ําเสมอพรอมๆกับผลงานเคร่ืองประดับท่ีคอยๆกอตัวเปนรูปเปนราง

ในมุมมองของดนตรี เสียงรบกวนตางๆท่ีเกิดขึ้นน้ัน ยอมมีคุณสมบัติเฉพาะตัว กิจกรรมเปนตัวสรางเสียง 

และเสียงก็สรางการรับรูของกิจกรรมน้ันๆไดดวย จากเสียงรบกวนตางๆท่ีเกิดขึ้นในโรงปฏิบัติงานเคร่ืองประดับอันไร

ระเบียบตอการไดยินน้ี เปนมิติหน่ึงท่ีงานดนตรีจะเขาไปจัดการใหเกิดเปนผลงานสรางสรรคจากเสียงเหลาน้ีได

จากแนวคิดดังกลาว จึงเกิดการศึกษา สังเกตการณ และวางแผนเก็บขอมูลท้ังภาพกิจกรรมและเสียง ผาน

รายวิชา โลหะภัณฑ ๒ (Metal Work II ) ซึ่งไดรับความรวมมือจากผุควบคุมรายวิชา อ.ชาติชาย คันธิก และนักศึกษา

ชั้นปท่ี 3 ภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ ซึ่งในรายวิชาโลหะภัณฑ ๒ น้ีกําหนดใหนักศึกษาปฏิบัติงานสรางสรรคดวย

เทคนิคไทยโดยศึกษาปฏิบัติเพ่ือใหเกิดทักษะความชํานาญ และทําการออกแบบสรางสรรคผลงานในรูปแบบเฉพาะ

ตนซึ่งเปนไปตามกระบวนการการเรียนการสอนของรายวิชา โดยตลอดกระบวนการผลิตผลงานเคร่ืองประดับ มีการ

ทํางานรวมกัน รวมสักเกตการณและเก็บขอมูลทางเสียง โดยนักศึกษาปริญญาโท คณะดุริยางคศาสตร ภายใตการ

ควบคุมของ อ.ดร. อโนทัย นิติพน และ อาจารย ฌองค ดาวิด คายูเลต การเก็บขอมูลน้ีมุงเนนเก็บขอมูลทางเสียงท่ี
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เกิดขึ้นในโรงปฏิบัติงานและจากกระบวนการผลิตงานเคร่ืองประดับ เชน เสียงท่ีเกิดจากการเคาะโลหะ เสียงท่ีเกิดจาก

การใชไฟในการหลอมโลหะ การอบออน การเชื่อมโลหะ เสียงท่ีเกิดจากการใชอุปกรณเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรตางๆในโรง

ปฏิบัติงานระหวางการขึ้นรูป เปนตน

การสรางสรรคผลงานในสวนของงานดนตรีหลังจากการเก็บขอมูลจากสถานท่ีและกิจกรรมจริงท้ังภาพและ

เสียง ก็จะนํามาวิเคราะห สังเคราะหและมุงเนนการทดลองกับขอมูลเสียงและภาพท่ีไดมาในรูปแบบตางๆกัน และ

นําไปสูการสรางสรรคผลงานท่ีหลากหลาย โดยมีแนวคิดในการนําเสนองานเปนไปตามกระบวนการการสรางสรรค 

โดยแบงเปน ๕ วิธีดังน้ี ไดแก การนําเสนอ การตีความ การสะทอนเสียง/วิเคราะห การสรางสรรค และการเปล่ียน

มุมมอง

1.นําเสนอ

จากแนวความคิดดังกลาว และจากการเก็บขอมูลภาพและเสียง จึงนําเสนอในรูปแบบของภาพยนตรส้ันท่ีแสดงให

เห็นถึงกระบวนการ และประสบการณทางเสียง ท่ีเกิดจากการสังเกตการณและเขาไปอยูในพ้ืนท่ีของการสราง

เคร่ืองประดับ โดยมุงเนนไปใหผูชมไดมุมมองของภาพและเสียง ในมิติท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น

2.ตีความ

นําเสนอบทประพันธสําหรับเปยโนท่ีมีการดัดแปลงเสียง (Prepared Piano) โดยเปนการนําเอา action และเสียง ของ

การ ตอก ทุบ ขัด ถู ท่ีใชในกระบวนการสรางเคร่ืองประดับ มาตีความใหอยูในรูปของบทประพันธดนตรี โดยแบงเปน

ท้ังหมด 4 ทอน ตามกระบวนการสรางเคร่ืองประดับ

3.สะทอนเสียง /วิเคราะห

นําเสนอบทประพันธสําหรับคอมพิวเตอร และนักแสดงกับเคร่ืองมือท่ีใชในการสรางเคร่ืองประดับ โดยเปนการนําเอา

เสียงท่ีเกิดขึ้นจริงจากกระบวนการสรางเคร่ืองประดับ มาประยุกต ดัดแปลง ผสมผสานเขากับการแสดงท่ีใชเสียงจริง

ท่ีเกิดจากเคร่ืองมือท่ีใชในการสรางเคร่ืองประดับท่ีบรรเลงโดยนักแสดง

4. สรางสรรค

นําเสนอบทประพันธเสียง และนักแสดงกับเคร่ืองมือท่ีใชในการสรางเคร่ืองประดับ โดยในงานชิ้นน้ี จะมุงเนนไปท่ีการ

วิเคราะหตีความเสียงท่ีเกิดจากกระบวนการสรางเคร่ืองประดับ ผานความเขาใจของนักดนตรี ท่ีสรางเสียงใหมโดย

การรอง หรือสรางเสียงท่ีเกิดขึ้นจากรางกาย แลวจึงนํามาผสมผสานกันกับเสียงท่ีเกิดขึ้นในการแสดงจริงของนักแสดง 

(เสียงเคร่ืองมือ)

5.เปล่ียนมุมมอง

นําเสนอบทประพันธเสียงและภาพ ท่ีเกืดจากการตีความประสบการณทางภาพและเสียงใหม โดยเปนการนําเอาภาพ

และเสียงจากชิ้นงานภาพยนตรส้ัน มาจัดวางในลักษณะท่ีเปนอิสระมากขึ้น และเปดโอกาสใหใหผูชมไดรับรูถึง

มุมมองใหมในกระบวนการสรางเคร่ืองประดับ
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ความสําคัญของการทํางานวิจัยสรางสรรค

- ทดลองหาวิธีการทํางานบูรณาการเชิงสรางสรรคระหวางสาขางานศิลปะเคร่ืองประดับและงานดนตรี

- สรางโอกาสในการทํางานเพ่ือใหเกิดแนวคิดและวิธีการพัฒนาผลงานในรูปแบบท่ีหลากหลาย

วัตถุประสงคของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

- ศึกษาความเปนไปไดในการทํางานสรางสรรครวมกันระหวางงานศิลปะเคร่ืองประดับและงานดนตรี

- กําหนดแนวคิด วิธีการเก็บขอมูล ของกระบวนการสรางสรรคขามสาขา

- ทดลอง วิเคราะห สังเคราะหขอมูลเสียงจากการศึกษากระบวนการผลิตเคร่ืองประดับ

- นําเสนอผลงานสรางสรรคในรูปแบบเทคนิคแบบเบูรณาการเพ่ือสรางบริบทมิติใหมๆระหวางสาขา

กระบวนการของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

1.ศึกษาพ้ืนท่ี วิเคราะหความเปนไปไดของการสรางสรรคงาน พรอมท้ังประชุมเพ่ือหาแนวทางในการสรางผลงาน

2.วางแผนการทํางาน จัดหาอุปกรณท่ีจําเปน และคนควาขอมูลโครงการหรือชิ้นงานสรางสรรคท่ีมีความคลายคลึง

3.บันทึกเสียง และภาพในพ้ืนท่ีจริง

4.วิเคราะหและเปรียบเทียบผลของการบันทึก

5.เร่ิมกระบวนการสรางสรรคผลงานบทประพันธดนตรี และภาพยนตรส้ัน

6.ประชุมเพ่ือหาแนวทางในการจัดการแสดง/จัดวางผลงาน

7.เตรียมพ้ืนท่ีจัดวาง แผนผังและตารางการแสดงบทประพันธดนตรี และอุปกรณท่ีใชในการจัดวางนิทรรศการแสดง

8.จัดวางนิทรรศการ แสดงบทประพันธดนตรีและภาพยนตรส้ันท่ีสรางสรรคใหม

9.ประเมินผลของการแสดง พรอมท้ังประชุมเพ่ือหารือแนวทางในการปรับปรุงการสรางสรรคงานชิ้นตอไป

อุปกรณในการดําเนนิการผลติผลงานวิจัยสรางสรรค

เคร่ืองบันทึกเสียง / ภาพ

ไมโครโฟน

เคร่ืองดนตรี

อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรท่ีใชในการทําเคร่ืองประดับ

คอมพิวเตอร เพ่ือใชในการตัดตอภาพ/ เสียง และการประพันธ

เคร่ืองฉายภาพ

โปรแกรม Max/MSP เพ่ือใชในการแสดง Interactive Performance

เคร่ืองเลนวีดีทัศน

เคร่ืองเสียง

ผลงานวิจัยสรางสรรค

นิทรรศการ การแสดงดนตรี และภาพยนตรส้ัน
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คําขอบคุณ 

คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศลิปากร

คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร

รูปผลงานวิจัยสรางสรรค

ประกอบดวยรูปภาพกระบวนการกระบวนการผลิตเคร่ืองประดับท่ีกอกําเนิดเสียง

ภาพที่ 1 ภาพบรรยากาศของโรงปฏิบัติงานตนแบบเคร่ืองประดับ ขณะนักศกึษาปฏบิัติงานและกอใหเกิดเสียง
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ภาพที่ 2 ภาพนักศึกษาปฏิบตัิงานสลักดุน กอใหเกิดเสียงเคาะโลหะซํ้าๆกันเปนจังหวะ

ภาพท่ี 3 ภาพรายละเอียดของการอบออนโลหะ กอใหเกิดเสียงการเปาไฟเปนจังหวะ
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ภาพท่ี 4 ภาพอุปกรณการดึงลวด

ภาพท่ี 5 ภาพ อ.ชาติชาย คันธิก ขณะทํางานสลักดุนลายไทยบนขันเงิน

วีรวัฒน สิริเวสมาศ ถายภาพ
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ชื่อผลงานวิจัยสรางสรรค ภาพพิมพสีธรรมชาติ

Organic Print
ชื่อผูวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ญาณวิทย กญุแจทอง1

Assistant Professor Yanawit Kunchaethong

ประเภทของผลงานวิจัยสรางสรรค    ภาพพิมพสีธรรมชาติ

แนวความคดิ

ความอุดมสมบูรณทางธรรมชาต ิ ไดสรางแรงบันดาลใจและเปนแหลงวตัถุดิบสําคัญใหศิลปนสามารถ

นํามาใชในการคนควาและสรางผลงานภาพพิมพสีธรรมชาติ นอกจากน้ันกระบวนการทํางานโดยเฉพาะในการสราง

ผลงานภาพพิมพท่ีเกือบทุกเทคนิคจะตองอาศัยสีเคมีเปนสวนประกอบในการสรางผลงาน ซึ่งเปนอันตรายโดยตรงและ

โดยออมตอรางกายและสภาพแวดลอม ทําใหเกดิความคิดในการคนหาเทคนิควิธีการท่ีทําใหสามารถสรางงานภาพ

พิมพไดดวยการไมใชสารเคมี โดยนําเอาวตัถุดิบทางธรรมชาติมาเปนสวนประกอบหลักของการสรางผลงานภาพพิมพ

จากสีธรรมชาติ ซึ่งไมสงผลกระทบตอรางกายและสภาพแวดลอม แตยงัชวยรักษาความสมดลุของสภาพแวดลอม 

และเปนทางเลือกใหมในการสรางสรรคผลงานศิลปะ โดยการนําเอาส่ิงท่ีมีอยูในธรรมชาติของเมืองไทยมาใช

ประโยชนอยางเตม็ประสิทธิภาพ

ความสําคัญของการทํางานวิจยัสรางสรรค

ประเทศไทยเปนประเทศท่ีอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติ มีพืชพันธุหลากหลายชนิดท่ีผลัดเปล่ียน

หมุนเวยีนกันใหสามารถนํามาใชประโยชนไดตลอดท้ังป คนไทยเองตางกม็ีความผูกพันมีวถิีชีวติและความเชือ่ท่ีมักจะ

ของเกีย่วกับธรรมชาติอยูเสมอ ส่ิงเหลาน้ีแสดงใหเห็นถงึความสัมพันธอันดีของการอยูรวมกันระหวางมนุษยและ

ธรรมชาติ จนเกิดองคความรู เกิดภูมิปญญา เกดิความเขาใจในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีคุณคาตอการ

ดํารงชีวิต เชน การนําเอาพืชสมุนไพรตางๆ มาใชเปนยารักษาโรค ใชในการประกอบอาหารหรือนํามาผลิตเปนขาวของ

เคร่ืองใช ฯลฯ หรือแมนํามาเปนสวนหน่ึงของการสรางสรรคงานศลิปะ  

การศึกษาและจดจําพืชพันธุไมชนิดตางๆ สามารถทําใหเกิดขึ้นไดโดยอาศัยกระบวนการทํางานศลิปะ ท่ีสืบ

เน่ืองจากการสรางสรรคผลงานท่ีมาจากสีของตนไมและดอกไมในธรรมชาติ ศิลปนนักศกึษาและบุคคลท่ัวไปสามารถ

ท่ีจะเล็งเห็นถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูและสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชน ซึง่นอกจากจะหาไดงาย

และสามารถพบเห็นไดท่ัวไปในทองถิ่นแลวยังเปนการประหยดัคาใชจายในการสรางสรรคผลงาน พรอมท้ังยังมีสวน

ในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมอีกดวย  

การสรางสรรคภาพพิมพจากสีธรรมชาติน้ีจะเปนการเสนอแนวทางหน่ึงใหแกศิลปนหรือนักศกึษาในการคิดคน 

เทคนิค วิธีการ การสรางผลงานภาพพิมพทางเลือกใหมในรูปแบบตางๆ ท่ีนอกเหนือจากการทํางานภาพพิมพท่ี

เปนอยูเดิม     ท้ังยังเปนการอนุรักษและเผยแพรความรูเร่ืองพืชพันธุไมไทยใหกับเยาวชนรุนหลัง พืชพันธุไมเหลาน้ีมี

ชื่อเปนภาษาไทยซึง่แฝงไปดวยความหมาย สรรพคุณทางยาและมีความสําคัญเกี่ยวเน่ืองทางวฒันธรรมของคนไทย

มาชานาน ผลงานภาพพิมพสีธรรมชาตจิึงเปนส่ือในการถายทอดเพ่ือใหผูคนไดตระหนักถงึคุณคาและสามารถจดจาํ

ส่ิงตางๆเหลาน้ีไดตลอดไป

1 ภาควิชาภาพพิมพ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

A-16

วัตถุประสงคของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค
เพ่ือเสนอทางเลือกใหมในการสรางสรรคผลงานทางศิลปะ ท่ีไมมีการปนเปอนจากสารเคมี แตใชวตัถดุิบ

จากธรรมชาติ ซึ่งมีอยูในประเทศ และยังเปนการสะทอนถึงความอุดมสมบูรณของประเทศไทยอีกดวย

กระบวนการของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

การสกัดสี
1. ทําการทดสอบพืชแตละชนิดวาจะสามารถสกัดสีไดโดยวิธีใด เพ่ือใหไดสีซึ่งมีความสดและมีปริมาณความเขมขน

ของสีมากท่ีสุด 

2. ทําการทดลอง คนหาความเปนไปไดของสี โดยการสัมผัสสีโดยตรงจากสวนตางๆท่ีไดจากพืช หรือใชมือขยี้ลงบน

กระดาษกอน 

3. สังเกตการเปล่ียนแปลงของสีและความเขมของสีแลวจึงบันทึกขอมูลไว 

4. จากน้ันทดลองสกัดสีดวยวิธีการตางๆ เชน การบีบเอานํ้า ใชเคร่ืองแยกกากหรือนําไปแชในนํ้าใหน่ิมแลวใสครกตํา 

หรือใสผาขาวบางแลวบีบ 

5. ในบางคร้ังอาจใชวิธีการทําใหแหลกและบีบลงไปบน แมพิมพโดยตรง ซึ่งวิธีการเชนน้ี ชวยใหงานมิไดมีเพียงสีแต

อยางเดียว แตยังมีพ้ืนผิว  มีกล่ิน มีเมล็ด มีกากและรองรอยของพืชแตละชนิดปรากฏออกมาในผลงานภาพพิมพอีก

ดวย 

6. กอนพิมพจะตองรอใหแมพิมพแหงดีเสียกอน มิฉะน้ันความชื้นท่ีติดอยูในกากของพืชเหลาน้ีอาจซึมออกมาขณะ

นําไปเขาแทนพิมพ   ซึ่งอาจทําใหเกิดเชื้อราบนกระดาษได

7. พืชบางชนิดอาจสกัดสีโดยวิธีการตําและ บีบ แตบางชนิดอาจใชนํ้ารอนเทราดแลวบีบคนใหนํ้าสีละลายออกมา 

ฉะน้ันวิธีการสกัดพืชแตละชนิดจึงมิไดมีกรอบตายตัว ท้ังน้ีอาจขึ้นอยูกับคุณลักษณะและคุณสมบัติของสีท่ีมีอยู

ในพืชแตละชนิดดวย 

การเก็บรักษาสี
1. สีของพืชบางชนิดเมื่อสกัดมาไดแลวน้ันจะตองเก็บไวในตูเย็นท่ีมีอุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส ท้ังน้ีก็เพราะวาความเย็น

จะชวยในการรักษาสีของพืชบางชนิดไมใหเปล่ียน เชน ขมิ้น คําเงาะ มะเกลือ

2. สีของพืชบางชนิดเมื่อเก็บมาแลวจะตองสกัดสีและทําการเขียนแมพิมพภายในวันน้ันเลย ถาขามวันความสดของสีจะ

เปล่ียนไป เชน ดอกกรรณิการ

3. แตพืชบางชนิด เชน ดอกอัญชันมีคุณสมบัติสามารถนํามาใชไดท้ังในขณะท่ียังมีความสดอยู และสามารถเก็บไวใชใน

คร้ังตอไปไดโดยการแชเย็น 

4. การทดสอบท่ีผานมาพบวา วิธีการเพ่ือใหไดมาซึ่งสีท่ีมีความสดและมีความเขมขนน้ัน จะตองใชวัตถุดิบทางธรรมชาติ

ในขณะท่ียังมีความสดอยูมาใช จึงจะใหผลทางการพิมพมีคุณภาพดีท่ีสุด

วิธีการเตรียมแมพิมพ
1. นําแมพิมพอะลูมิเนียมซึง่เปนแมพิมพ off set ท่ีใชแลว โดยนําดานหลังของแมพิมพ มาตดัใหไดขนาดตามตองการ

2. ใชตะไบขดัขอบของแมพิมพเพ่ือลดความคม
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3. นํามาขดัดวยกระดาษทรายนํ้า หรือแปรงทองเหลืองกับนํ้า

4. ทําความสะอาดแมพิมพท้ังสองดานดวยผงซักฟอกและนํ้าสะอาด เพ่ือกาํจดัคราบไขท่ีติดอยูออก จากน้ันท้ิงไวใหแหง

5. ผสมกาวกระถินกับนํ้าผ้ึงเขาดวยกัน ในอัตราสวน 1 ตอ 10 โดยใชนํ้าผ้ึง 1 สวน ตอ กาวกระถนิ 10 สวน และตอง

ผสมในปริมาณท่ีพอเหมาะสําหรับใชงานในแตละคร้ังเทาน้ัน สําหรับอัตราสวนของกาวกระถินและนํ้าผ้ึงอาจ

เปล่ียน แปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับคณุสมบัติของพืชแตละชนิด เชน มังคดุ หรือ มะเกลือ ซึง่มียางและมีความเหนียว 

ในกรณีน้ีอาจใชนํ้าผ้ึง 3 สวน ตอ กาวกระถิน 7 สวน ผูปฏิบัติงานควรทดลองและจดบันทึกดวยตนเอง

6. เมื่อผสมกาวกระถินกับนํ้าผ้ึงเขาดวยกันแลว นําไปเคลือบบนแมพิมพอะลูมิเนียมดวยฟองนํ้าจนท่ัว จากน้ันท้ิงไวใหแหง

วิธีการเขียนแมพิมพ
1. เมื่อเขาสูขั้นตอนของการเขียนแมพิมพนําสีท่ีไดจากการสกัดมาระบายลงบนแมพิมพจนท่ัว โดยในขั้นตอนน้ี อาจใช

เทคนิคการเขยีน หรือ บีบสีลงบนแมพิมพโดยตรงได

2. หลังจากน้ันปลอยใหอินทรียเคมีในธรรมชาติทําปฏิกิริยากับแมพิมพ ท้ิงไวประมาณ 1 หรือ 2 วัน ระยะเวลาในการ

ตากแมพิมพน้ันอาจขึ้นอยูกับสภาพอากาศของวันน้ันๆ ดวย

3. เมื่อแมพิมพแหงดีแลว นําไปพิมพดวยกระบวนการพิมพรองลึก (Intaglio process)

อุปกรณในการดําเนินการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค
การสรรหาวัตถุดิบจากธรรมชาติสําหรับนํามาใชในการทํางานภาพพิมพสีธรรมชาติน้ัน โดยมากมักมี

แหลงท่ีมาจากสวนปาสมุนไพรหรือวโนทยานสมุนไพรกุญแจทอง อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเปนสวนปาท่ีบิดาใช

ชีวิตหลังจากปลดเกษียณอายุราชการไดทําการศึกษา คนควา วิจัย ปลูกเพาะ ขยายพันธุไม พรอมการอนุรักษ ทําใหมี

พันธุไมมากมายหลายรอยชนิด โดยเฉพาะสมุนไพรและพันธุไมหายากเต็มพ้ืนท่ี 108 ไร พรรณไมเหลาน้ีเปนแหลง

วัตถุดิบสําคัญและเปนแหลงขอมูลหลักของการทํางานภาพพิมพสีธรรมชาติ และบางสวนมาจากการปลูกขึ้นเองท่ี

กรุงเทพฯโดยใชวิธีการเพาะเมล็ด 

นอกจากแหลงวัตถุดิบสําคัญท้ัง 2 แหงท่ีกลาวถึงในขางตนแลว ยังมีแหลงวัตถุดิบซึ่งมีท่ีมาจากแหลงอ่ืน ๆ 

เชน สวนสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา, บริเวณพระบรมมหาราชวัง และ สถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีโอกาส

เดินทางไป เชน จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ท่ีมักจะนําผลของคําเงาะซึ่งใหสีไดดีกวาในสวนปาสมุนไพรท่ีอําเภอชะอํา 

นอกจากน้ีวัตถุดิบบางสวนยังหาซื้อไดตามทองตลาด เชนวัตถุดิบท่ีเราพบเห็นไดท่ัวไป เชน กระเจี๊ยบสด ผลมังคุด 

กระชายดํา ขมิ้นชัน ฯลฯ ซึ่งวัตถุดิบทาง ธรรมชาติเหลาน้ี นอกจากจะเปนชนิดท่ีหาไดงายและพบเห็นไดท่ัวไปตาม

ทองตลาด พันธุไมเหลาน้ีลวนแลวแตเปนพันธุไมไทยท่ีมีความสําคัญท้ังในแงของการอนุรักษและสรรพคุณทางยา

ผลงานวิจัยสรางสรรค      
จากการคิดคนกระบวนการสรางแมพิมพดวยสีธรรมชาติ ทําใหพบวาผลงานภาพพิมพสีธรรมชาติจากพืชบาง

ชนิด มีอายุของสีไมคงทน การเก็บรักษาผลงานใหมีอายุของสียาวนานสามารถทําไดโดยการเก็บรักษาผลงานไวใน

กรอบท่ีมีกระจกตัดแสงอุลตราไวโอเล็ตซึ่งจะชวยใหสีมีความคงท่ีและไมเปล่ียนแปลงไดดีกวาวิธีอ่ืน แนวทางท่ีดีไม

ควรใหผลงานไดสัมผัสกับแสงมากจนเกินไป สภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา อาจทําใหตองใชระยะเวลาใน

การตากแมพิมพสีธรรมชาตินานกวาปกติซึ่งทําใหการทํางานลาชา นอกจากน้ีสภาพอากาศท่ีรอนชื้น อาจเปนปจจัย

หน่ึงท่ีทําใหภาพผลงานภาพพิมพสีธรรมชาติมีการเปล่ียนแปลง การเก็บรักษาสีท่ีสกัดแลวใหมีอายุยาวนานและมี
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ความสดอยูเสมอน้ัน ขึ้นอยูกับพืชแตละชนิดซึ่งจะตองใชประสบการณทําการวิจัยอยูเสมอ ในสวนของการสกัดสี

วัตถุดิบบางชนิดเมื่อนํามาสกัดสีแลว อาจจะตองพิมพภายในวันน้ันเลย เพราะมิฉะน้ันอาจทําใหสีเปล่ียนและสงผล

ตอคุณภาพของงานได วัตถุดิบบางชนิดอาจจะสามารถเก็บไว ใชงานในวันตอไปได แตคุณภาพของสีอาจลดลงซึ่งจะ

ทําใหไดสีไมสดสวยเทาท่ีควร

วัตถุดิบทางธรรมชาติซึ่งใหสีท่ีมีคุณภาพดี สวย สด บางชนิดอาจเปนชนิดท่ีหายากและ ใหสีท่ีมีปริมาณนอย 

การคนหาวัตถุดิบเปนไปไดยาก เมื่อไดวัตถุดิบมาแลวก็ไมเพียงพอ ตอปริมาณของสีท่ีจะนํามาสกัดเพ่ือใชในการพิมพ 

ซึ่งทําใหโอกาสท่ีจะไดสีท่ีแตกตางกันออกไปลดนอยลงตามไปดวยเชนตนชางนาวเกสรใหสีดีมาก คุณสมบัติทาง

ธรรมชาติท่ีมีอยูในพืชแตละชนิดน้ัน อาจทําใหเกิดปญหาในการสกัดสีและการพิมพ เชน มังคุดหรือมะเกลือซึ่งมียางท่ี

มีความเหนียว ยางท่ีมีอยูในวัตถุดิบเหลาน้ีจะทําใหการสกัดสีมีความยุงยากขึ้นและเมื่อนําไปเขาแทนพิมพแลว ยาง

อาจจะติดกระดาษและอาจทํา ใหกระดาษฉีกขาดได

ภาพพิมพสีจากธรรมชาติเปนแนวทางใหมในการสรางสรรคงานศิลปะในยุคปจจุบัน ท่ีปญหาเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดลอมเปนตัวแปรสําคัญในการดํารงชีวิตตามปกติของมนุษย  ส่ิงสําคัญในสาระคือการใชธรรมชาติท่ีอยูรอบๆตวั

มาประยุกตใหเขากับสภาวการณปจจุบันของส่ิงแวดลอม  และเปนการเชื่อมโยงมนุษยกับธรรมชาติใหใกลชิดกัน

เหมือนดังอดีตกาล และทางออมคือการเชื่อมโยงมนุษยกับมนุษยใหใกลชิดกันโดยมีธรรมชาติเปนตัวเชื่อมจากรุนหน่ึง

ไปสูรุนหน่ึง เพ่ือท่ีจะเสนอทางรอดใหมในการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพในโลกปจจุบัน ท้ังน้ียังเปนแบบอยางแกผูท่ีมี

ความคิดสรางสรรค ในการคิดคนเทคนิควิธีการใหมตามแนวทางของตนในแบบการอนุรักษและพัฒนาธรรมชาติใน

การสรางสรรคตอไป 

คําขอบคุณ   คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ มหาวทิยาลัยศิลปากร

อาจารย สงวน กุญแจทอง

รองศาสตราจารย Hisashi Kurachi
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“Season writes…Aichi”

ภาพพิมพสีธรรมชาติสกัดจากพืชของญี่ปุน (Yamagobou)
ขนาด 76X57 ซม, 2009

ผลงานสะสมของมหาวิทยาลัยศิลปะและดนตรีไอจิ  ประเทศญีปุ่น
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“Season writes…Aichi” 2009

Installation View of Organic Print
Solo Exhibition at Materials Musuem of

Aichi Prefectural University of Fine

Arts and Music, Japan
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ชื่อผลงานวิจัยสรางสรรค การออกแบบเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเคาะ:อูดู

Percussion Design: UDU
ชื่อผูวิจัย นายณัฏฐพงศ พรหมพงศธร1

Nuttapong Prompongsaton

ประเภทของผลงานวิจัยสรางสรรค เคร่ืองเคลือบดินเผา

ความสําคัญของการทํางานวิจยัสรางสรรค

อูดู (Udu) คือเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเคาะ (Percussion) ชนิดหน่ึงท่ีทําจากเคร่ืองปนดินเผาของ

แอฟริกาใต มีลักษณะคลายหมอมีรูดานขาง อูดู โบราณน้ันมิไดมีถูกประดิษฐขึ้นเพ่ือใชเปนกลอง แตถูกใชเปนหมอใส

นํ้า เมื่อชางปนชาวไนจีเรียโบราณ เผาไอโบ ไดเพ่ิมรูท่ีสองบนหมอ โดยบังเอิญเขาพบวาเสียงสะทอนจากทอดิน

เหนียวและตัวหมอซึ่งมีเสียงท่ีเปนลักษณะเฉพาะตัว ใชเลนเปนดนตรีในงานฉลองของเผาไอโบ ซึ่งคนสวนใหญให

ความเห็นวาเสียงของ อูดู เหมือนเสียงนํ้า จากความพิเศษในเร่ืองของเสียงน้ีเอง ทําใหผูพบเห็นใหความสนใจมากขึ้น 

ๆ จนเปนท่ีแพรหลาย ซึ่งเคร่ืองดนตรีชนิดน้ีนอกจากจะเลนชิ้นเดียว ยังสามารถเลนเปนกลุมก็ได และมีผูนําไปเลน

รวมกับเคร่ืองดนตรีอ่ืนไดอีกดวย

ภาพท่ี 1 ภาพท่ี 2 ภาพท่ี3

ภาพท่ี 1,2 อูดู (Udu)เคร่ืองดนตรีประเภทเคาะท่ีทําจากเคร่ืองปนดินเผา

ท่ีมา : Udu Drums [Online], 13 มกราคม 2552. Available from http://www.drumdojo.com/udu_ghatam.htm

ภาพท่ี 3 แฟรงค จอรจินี (Frank Giorgini) กับ อูดู ( Udu ) รูปแบบตางๆท่ีเขาออกแบบมา  แฟรงค จอรจินี เปนจิตรกร 

นักออกแบบ อาจารยและนัก เขียนชื่อดัง อาศัยอยูทางตอนเหนือของนิวยอรค สหรัฐอเมริกา จบการศึกษาระดับ

ปริญญาโททางดานวจิิตรศิลปสาขาประติมากรรม และเซรามิคจากมหาวิทยาลัยเซาทเธิรน อิลินอยส และปริญญา

ทาง ดานการออกแบบอุตสาหกรรมจากสถาบันแพรทท ในนิวยอรคไดรับยกยองใหเปนนักออกแบบกลองอูดูสมัยใหม 

(กรณีศกึษา)

ท่ีมา : Frank Giorgini,Udu Drums [Online], 13 มกราคม 2552.

Available from http://www.udu.com/Udu_html/fgbio.htm

วงการดนตรีในปจจุบันน้ี น้ันมีการเลนดนตรีหลากหลายแนวทาง ซึ่งผูคนกใ็หความสนใจและเลือกฟงดนตรีใน

แนวทางดนตรีท่ีตนเองชอบ ดนตรีแนว เรกเก (Reggae) ซึ่งเปนดนตรีท่ีฟงสบาย ๆ เนนจังหวะ และแนวทางดนตรีท่ี

เนนเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเคาะ ก็เปนแนวทางดนตรีท่ีมกีลุมคนใหความสนใจในวงกวาง กาํลังไดรับความนิยม

1 ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ปจจุบันน้ี และมีผูหันมาสนใจการเลนดนตรีแนวทางน้ีเพ่ิมมากขึ้นในตางประเทศ รวมถงึประเทศไทยเองท่ีรับ

วัฒนธรรมดนตรีประเภทน้ีมาเชนกัน 

อูดู ซึ่งจัดเปนเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเคาะ ก็ไดรับความสนใจจากผูคนอยางเปนสากล มีบริษัทท่ีผลิต

เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเคาะ ผลิต อูดู ออกมาจําหนาย ซึ่งมีรูปแบบชิ้นงานท่ีหลากหลาย มีท้ังแบบชิ้นงานท่ีมี

วิธีการขึ้นรูปดวยมือ และชิ้นงานท่ีขึ้นรูปดวยกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม ราคาก็จะแตกตางกันไปตามรูปแบบ เสียงท่ี

ออกมา ความสวยงาม และขนาด ซึ่งราคาการซื้อขาย อูดู น้ันก็ยังนับวามีราคาสูงอยูมากถาเทียบกับเคร่ืองดนตรี

ประเภทเคร่ืองเคาะ ชนิดอ่ืน เน่ืองจากมีกลุมผูสนใจอยูมาก แตบริษัทท่ีผลิตเคร่ืองดนตรี อูดู น้ันมีไมมากนัก และหา

ซื้อจากรานเคร่ืองดนตรีประเภทน้ียาก หลายๆบริษัทก็ใหบริการการซื้อขายทางอินเตอรเน็ต (Internet) ซึ่งเปดใหคนท่ัว

โลกเขามาชม มาเลือกซื้อผานทางน้ีได แตบุคคลท่ีมีความสนใจแตมีทุนทรัพยจํากัด ก็ตองคิดไตรตรองในความคุมคา

ของเงินท่ีเสียไปกับชิ้นงานท่ีไดมา จึงมีกลุมคนท่ีหันไปบริโภคเคร่ืองดนตรีประเภทอ่ืนแทน และในอนาคตอันใกลน้ีเรา

อาจจะเห็นการผลิตอูดู เลียนแบบชิ้นงานของบริษัทท่ีมีชื่อเสียง ออกมาจําหนายในราคาท่ีต่ํากวา 

ผูศึกษามีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาเคร่ืองดนตรีท่ีผลิตจากเคร่ืองปนดินเผา ท่ีเรียกวา อูดู น้ี เพ่ือท่ีจะ

ออกแบบเคร่ืองดนตรีชนิดน้ีโดยใชวัตถุดิบภายในประเทศไทย จะทําการศึกษาในเร่ืองของรูปทรงท่ีใหเสียง ความ

เหมาะสมกับการใชงาน โดยจะทําการศึกษาจากรูปทรงท่ีมีการสรางสรรคตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ประกอบกับการ

ทดลองสรางสรรคชิ้นงานจริงขึ้นมาเพ่ือทดลองในเร่ืองของเสียง โดยมีผูเชี่ยวชาญดานเคร่ืองดนตรีประเภทน้ีคอยให

คําแนะนําและปรึกษา แนวทางการผลิตชิ้นงานจะเปนไปตามกระบวนการทางอุตสาหกรรม มีการขึ้นรูปดวยวิธีการ

หลอ และการอัดดินในแบบพิมพ เมื่อศึกษาจนไดรูปทรงท่ีเหมาะสมแลว ผูศึกษามีแนวความคิดในการตกแตงชิ้นงาน

ดวยลวดลายแบบบานเชียง ซึ่งเปนงานเคร่ืองปนดินเผาโบราณของไทย จะมีการปรับแบบใหงายขึ้นหรือออกแบบลาย

ใหมเพ่ือใหเขากับรูปทรงของชิ้นงาน ดูเปนลวดลายกราฟฟกท่ีมีความเปนสากล ซึ่งผูศึกษาเล็งเห็นวา อูดู ถึงแมจะ

เปนเคร่ืองดนตรีของตางชาติ แตถาเราเรียนรูและสรางสรรคชิ้นงานขึ้นมา มีคุณภาพใกลเคียงกับท่ีตางประเทศผลิต 

โดยใชวัสดุภายในประเทศไทย และมีรูปแบบ การตกแตงดวยลวดลายเคร่ืองปนดินเผาไทยโบราณ แตก็ใหมีความเปน

สากล เราก็อาจสามารถผลิตใหกับคนไทยท่ีมีความตองการได ท้ังยังสามารถผลิตจําหนายใหกับตางชาติไดอีกดวย  

การศึกษาโครงการน้ีจะเปนประโยชนตอวงการเคร่ืองปนดินเผาไทยท่ีมีการศึกษาพัฒนางานเคร่ืองปนดินเผา

เปนรูปแบบเคร่ืองดนตรีท่ีเปนสากล และสามารถพัฒนาเปนสินคาสงออกไดอีกดวย ท้ังยังเปนประโยชนตอวงการ

ดนตรี และสงเสริมใหคนหันมาเลนดนตรีเปนนันทนาการมากขึ้น เน่ืองจาก อูดู น้ันมีวิธีการเลนท่ีไมยุงยากไมตองใช

เวลาฝกฝนนานก็สามารถเลนไดแลว และในอีกมุมมองหน่ึงถา อูดู มีรูปทรงและลวดลายท่ีสวยงามก็อาจนําไปใชใน

การตกแตงบานไดเพราะมีรูปทรงคลาย ๆ แจกันหรือหมออยูแลว ผูอยูอาศัยก็สามารถนํามาตีเลนคลายเครียดไดดวย 

เปนอีกตัวเลือกหน่ึงของกลุมลูกคา

วัตถุประสงคของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

1. เพ่ือออกแบบเคร่ืองดนตรีท่ีผลิตจากเคร่ืองปนดินเผาประเภทเคร่ืองเคาะ อูดู ใหมีรูปทรงท่ีสวยงามเหมาะสม

กับการใชงานโดยใชวัตถุดิบภายในประเทศไทยมีรูปแบบการตกแตงโดยทําเปนลวดลายเคร่ืองปนดินเผาไทยสมัย

โบราณ ใหดูแลวมีความเปนสากล

2. เพ่ือศึกษาเคร่ืองดนตรีท่ีผลิตจากเคร่ืองปนดินเผาประเภทเคร่ืองเคาะ อูดู ใหเขาใจในเร่ืองของ รูปทรงท่ีทํา

ใหเกดิเสียง แลวนํามาสรางสรรคผลงาน
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3. เพ่ือสรุปผลจากการออกแบบเคร่ืองดนตรีท่ีผลิตจากเคร่ืองปนดนิเผาประเภทเคร่ืองเคาะ อูดู โดยเนนในเร่ืองของ

เสียง ชิ้นงานท่ีมคีวามสวยงามและเหมาะสมกับการใชงาน 

4. เพ่ือรวบรวมขอมูลท่ีเปนประโยชนจากการศึกษาในโครงการน้ี  รวบรวมปญหาพรอมขอเสนอแนะตาง ๆ 

เพ่ือเปนประโยชนในการศึกษาตอไป

กระบวนการของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

1. วิธีดําเนินการวิจัยในเร่ืองวัตถุดบิท่ีเหมาะกับการใชงาน ขั้นตอนในการดําเนินงานตาง ๆ และกําหนดขอบเขตของการ

ออกแบบเพ่ือการดาํเนินการวจิัยในขั้นตอไป  ซึ่งจากการท่ีผูทําการวิจยัไดทําการทดลองในขอท่ี 1 และไดจัดวิธีการ

ดําเนินงานดังน้ี

1.1. ทดลองเน้ือดินท่ีใชในการขึน้รูปและวิธีการขึ้นรูป

1.2. ทดลองเร่ืองอุณหภูมิท่ีใชในการเผาชิ้นงาน

1.3. ทดลองเร่ืองการใชเคลือบชิน้งาน

1.4. ศึกษาวางหลักการในสวนของการเลือกรูปทรงชิ้นงาน

1.5. การทดลองตกแตงชิ้นงานในระยะแรก

1.6. กําหนดขอบเขตจํานวนรูปแบบท่ีจะทําการออกแบบดวยลักษณะท่ีแตกตางกันของชิ้นงาน

2. วิธีดําเนินการออกแบบ  ทดลองเคลือบ และขั้นตอนการผลิต

2.1. ขั้นตอนการทดลองนํ้าดินเอนโกบและเคลือบ

2.2. ขั้นตอนการออกแบบ

2.3. ขั้นตอนการผลิต

3. วิธีวิเคราะหและประเมินผลการออกแบบ

3.1. การประเมินผลการออกแบบดานการใชสอย

3.2. การประเมินผลความสนใจของผูชมจากการจัดนําเสนอผลงานการออกแบบเคร่ืองดนตรี 

อูดู และสาธิตการเลนเคร่ืองดนตรี อูดู 

ผลจาการดําเนินงานวิจัย

การวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือ การออกแบบเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเคาะ (Percussion) อูดู(Udu) ท่ีทํา

จากเคร่ืองปนดินเผา มีเปาหมายเพ่ือตอบสนองผูบริโภคท่ีมีความสนใจในเคร่ืองดนตรีประเภทน้ี หรือใหความสนใจใน

แงของการนําไปตกแตงท่ีพักอาศัย โดยเนนการออกแบบรูปทรงใหสามารถใชงานในการเลนดนตรีไดจริง ใหเสียงท่ีมี

คุณภาพ โดยใชวัตถุดิบภายในประเทศ  การผลิตชิ้นงานเปนไปตามกระบวนการทางอุตสาหกรรม และมีแนวคิดใน

การตกแตงชิ้นงานดวยลวดลายแบบบานเชียง ซึ่งเปนงานเคร่ืองปนดินเผาไทยโบราณ ปรับเปล่ียนวิธีการตกแตงมาใช

วิธีการ เอนโกบดวยนํ้าดินสี และกั้นเคลือบ แทนการเขียนลาย

ผลการออกแบบและทดลองผลิต เคร่ืองดนตรีประเภทเคาะ (Percussion) อูดู(Udu) สามารถออกแบบเปน

รูปทรงของชิ้นงานได 6 รูปแบบ ไดชุดผลิตภัณฑท่ีใชงานไดเหมาะสม ในโครงการน้ีไดออกแบบชิ้นงานท้ังหมด 6

รูปแบบดังน้ี
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รูปแบบท่ี1 รูปทรงท่ีมีตัวกลอง (Body) เปนทรงกลม ประกอบกับทอ (Tube) ทอเดียว มี 5 ขนาด

รูปแบบท่ี2 รูปทรงท่ีมีตัวกลอง (Body) มีหนาเรียบ ประกอบกับทอ (Tube) ทอเดียว

รูปแบบท่ี3 รูปทรงท่ีมีตัวกลอง (Body) มีหนาเรียบ ประกอบกับทอ (Tube) ทอเดียว แตมีรูปทรงและขนาด

แตกตางจากแบบท่ี2

รูปแบบท่ี4 รูปทรงท่ีมีตัวกลอง (Body) เปนรูปทรงรีแบน ประกอบกับทอ (Tube) ทอเดียว

รูปแบบท่ี5 รูปทรงท่ีมีตัวกลอง (Body) เปนรูปทรงรีกนลึก ประกอบกับทอ (Tube) ทอเดียว

รูปแบบท่ี6 รูปทรงท่ีมีตัวกลอง (Body) 2 รูปทรงเชื่อมตอกัน มีรูปทรงกลมเชื่อมตอกับรูปทรงสามเหล่ียม

ภาพท่ี 4 ภาพเสก็ต แบบทดลองปน 3 มิติ และแบบทดลองตกแตงชิ้นงาน  บางสวนจากการดําเนินงานของผูวิจยั

ในแตละรูปแบบจะมีความแตกตางกันในเร่ืองของรูปทรง วิธีการเลน และใหเสียงท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะใน

แตละชิ้น

ชิ้นงานท้ังหมดมีการขึ้นรูปดวยการหลอ เน้ือดินท่ีใชเปนเน้ือดิน สโตนแวร ของบริษัทคอมพาวดเคลย รหัส 

PBB นํ้าดินเอนโกบท่ีใชในการตกแตงมีสวนผสมตามสูตรดังน้ี

ดินขาว 68%

Nepheline Syenite 12%

Flint 20%

Borax 5%

Zirconium Dioxides 8%

และเคลือบใสของบริษัทอัมรินทร รหัส CG466 ผสมออกไซดใหสี เผาท่ีอุณภูมิ 1050ºc

กระบวนการผลิตดังภาพตอไปน้ี
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ภาพท่ี 5 ภาพท่ี 6 ภาพท่ี  7

ผลิตตนแบบปูนพลาสเตอร        ถอดแมพิมพ                      แมพิมพเตรียมหลอแบบ

ภาพท่ี 8 ภาพท่ี 9 ภาพท่ี 10 ภาพท่ี 11

หลอแบบ                ถอดแบบท่ีหลอจากแมพิมพ เอนโกบแลวเผาดิบชิ้นงาน

ภาพท่ี 12 ภาพท่ี 13

เขียนลายกั้นเคลือบแลวเคลือบทับ    ลอกนํ้ายาและยางกั้นเคลือบออก นําไปเผาเคลือบ
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ตัวอยางรูปผลงานวจิัยสรางสรรค

ภาพท่ี 14 ภาพท่ี 15 ภาพท่ี 16

ภาพท่ี 14 ตกแตงดวยลวดลายบานเชียงท่ีตัดทอน ประกอบลายใหมและ   ใชสีสันท่ีฉูดฉาดบนชิ้นงานท่ีตางรูปทรง

ภาพท่ี 15 ตกแตงดวยลวดลายบานเชยีงท่ีมคีวามคลายคลึงกันลงบนชิ้นงานท่ีตางรูปทรง

ภาพท่ี 16 ตกแตงดวยลวดลายของชาวอินเดียน อเมริกัน เพ่ือนําเสนอการ  ตกแตงดวยลวดลายท่ีแตกตางออกไปเปน

อีกแนวทางในการพัฒนาผลงาน

จากการผลิตเคร่ืองดนตรีประเภทเคาะ (Percussion) อูดู(Udu) ผลงานทุกรูปแบบสามารถใชงานไดจริง และ

ใหเสียงท่ีมีคุณภาพ แตบางชิ้นยังมีความไมเหมาะสมในการเลน เน่ืองจากทําใหผูเลนเจ็บมือตรงสวนท่ีมีลักษณะเปน

สันขอบขึ้นมา วิธีแกไขปญหา ตรงสวนน้ีตองปรับแบบใหเขากับชิ้นงานดวยและสวนท่ีสัมผัสฝามือ ไมเปนขอบมาก 

ควรทําใหมีลักษณะมนๆ สวนฐานก็ใหขยายใหญกวาน้ีใหรับกับฝามือใหแนบสนิทท้ังฝามือ

ในขั้นตอนการเก็บขอมูลขั้นสุดทายผูวิจัยไดจัด Mini-concert Udu&Percussion โดยจัดขึ้นบริเวณลานหญา

ฝงตรงกันขามกับอนุสาวรีย ศ.มล.ปน มาลากุล ท่ีติดกับอาคารวัชรนาฏยสภา (เอ4) ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร ในวันพุธท่ี 25 กุมภาพันธ 2552 เวลา 17.30 น.– 21.00น.
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ภาพท่ี 17 บรรยาการการจัด Mini-concert Udu&Percussion นําเสนอผลงานและสาธิตการเลนเคร่ืองดนตรี UDU

ไดสํารวจความคิดเห็นของผูเขาชม ซึ่งเปนนักศึกษา คณาจารย และบุคคลท่ัวไป มีผูสนใจในแงของเคร่ือง

ดนตรีรอยละ65.5 และมีผูสนใจในแงของตกแตง รอยละ 73.33 จากจํานวนผูเขาชมและตอบแบบสอบถามจํานวน 

90 คน   ผลิตภัณฑ เคร่ืองดนตรีประเภทเคาะ(Percussion) อูดู(Udu) ภายหลังจากไดดําเนินการเสร็จส้ิน และได

สํารวจความคิดเห็นบุคคลท่ัวไป ทําใหทราบวานอกจากผลิตภัณฑท่ีไดออกแบบมาเปนเคร่ืองดนตรีแลว ยังมีผูคน

สนใจนําไปตกแตงท่ีพักอาศัย ซึ่งก็ตรงกับการคาดการณของผูวิจัย  ท่ีไดกลาวไวในสวนของความเปนมาและ

ความสําคัญของปญหา ดังน้ัน ผลิตภัณฑ อูดู(Udu) จึงถือเปนอีกผลิตภัณฑหน่ึง ท่ีมีประโยชนการใชงานในตัวมันเอง

แลว ยังสามารถเปนของตกแตง ของฝากของท่ีระลึกไดอีกดวย จึงถือเปนอีกตัวเลือกหน่ึงของกลุมลูกคา ท่ีชอบความ

แปลกใหมโดยไมไดสนใจในดานดนตรีจริงจัง

ในการวิจัยผลิตภัณฑ อูดู(Udu) ตอไปในอนาคตก็สามรถจะหาลูกเลน รูปแบบใหม โดยใชหลักการทํางาน 

ตามโครงการวิจัย สรางสรรคพัฒนางานขึ้นไปอีกขั้น หรือการท่ีผูสนใจทดลองตกแตงผลิตภัณฑใหม ใหมีเอกลักษณ

เฉพาะตัว ดวยลวดลายอ่ืนๆ ดัดแปลงรูปแบบการทํางานใหสามารถผลิตไดเร็วในระบบอุตสาหกรรม พัฒนาใหมี

มาตรฐานสากล ก็สามารถเขาสูธุรกิจสงออก และเปนท่ียอมรับของนานาชาติได

คําขอบคุณ

1. ศาสตราจารย เกียรติคุณ เสริมศักดิ์ นาคบัว

2. ผูชวยศาสตราจารย ศุภกา ปาลเปรม

3. อาจารยนฤป เพชรรักษ

4.นายรัฐวิชญ รุงเรืองนพรัตน
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บทคัดยอ

นํ้ามันมะพราวบริสุทธิ์ เปนผลิตภัณฑท่ีสรางมูลคาเพ่ิมใหกับมะพราวไดสูง การผลิตนํ้ามันมะพราวบริสุทธิ์

ในระดับชุมชนอาศัยวิธีการหมัก เน่ืองจากใชตนทุนการผลิตต่ําและมีขั้นตอนไมซับซอน ผลการดําเนินการของกลุม

สตรีเรือนสมุนไพรอาวนอย และผูผลิตรายอ่ืนในพ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวา ประสิทธิภาพการผลิตนํ้ามัน

มะพราวบริสุทธิ์ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพของนํ้ามันมะพราวไมสม่ําเสมอ สงผลใหถูกกดราคาจากผูรับซื้อ ประเด็น

งานวิจัยจึงมุงท่ีจะปรับปรุงการผลิตเพ่ือใหไดปริมาณนํ้ามันสูงและมีคุณภาพดานสี ความใส และความชื้นไดมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชน โดยในการเพ่ิมปริมาณผลผลิตไดศึกษาผลของอุณหภูมิ แสง และสัดสวนของภาชนะในการหมัก ตอการ

ผลิตนํ้ามันมะพราวบริสุทธิ์ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ ในสวนของการปรับปรุงคุณภาพไดมีการศึกษา

การกําจัดความขุน และความชื้น

ผลการศึกษา พบวา การเพ่ิมปริมาณผลผลิตตองควบคุมปจจัยการผลิต คือ ใชนํ้าตมสุกท่ีอุณหภูมิ 60 องศา

เซลเซียส ผสมกับกะทิ ท่ีอัตราสวน 1 : 1 หมักภายใตอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง แลวจึงแยกเอา

สวนนํ้ามันมะพราวออก สําหรับการศึกษาผลของแสง พบวา แสงไมมีผลตอการผลิตนํ้ามันมะพราวบริสุทธิ์ท้ังเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพของผลิตภัณฑ สวนการกําจัดความขุน พบวา การกรองนํ้ามันมะพราวผานผากรองโพลีเอทิลีน 

(PE) ท่ีมีขนาด 1 ไมโครเมตร แทนผาขาวบางเดิม สามารถกรองตะกอนขนาดเล็กๆ ท่ีแขวนลอยในนํ้ามันได ทําใหคาสี

และความขุนในนํ้ามันมะพราวลดลง และการดูดความชื้นในนํ้ามันท่ีมีความชื้นท่ีไมเกิน 0.2% โดยนํ้าหนัก ใชเกลือ

โซเดียมคลอไรดเพียง 2% (นํ้าหนักตอนํ้าหนัก) และใชเวลาในการแชเกลือ 24 ชม. ก็เพียงพอตอการลดความชื้นใหได

ตามมาตรฐาน

คําสําคัญ: นํ้ามันมะพราวบริสุทธิ์ / อุณหภูมิ / แสง / สี / ความขุน / ความชื้น

1 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพฯ 10140 ประเทศไทย

School of Bioresources and Technology, King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok 10140, Thailand
2 สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพฯ 10140 ประเทศไทย
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Abstract

Virgin coconut oil (VCO) is a high value-added product from coconut fruit. Normally, the

community produces VCO by using the simple process of fermentation to minimize production cost.

However, the variation in yield and quality of VCO, such as color, turbidity and moisture content, has

been observed in the study of VCO produced by Satri Ruensamunprai Aua-Noi group and other

communities in Prachuap Khiri Khan Province. The poor quality of VCO has resulted in low selling price.

The purpose of this study is to improve both quantity and quality of VCO production, the effect of

temperature and lighting in VCO production process were also examined in this study.

The results showed that the temperature of mixing water and the incubating temperature have

affected on the VCO production in terms of quantity and quality. The best conditions for the VCO

production were as follows: mixed the coconut milk with the 60oC boiled water in a ratio of 1:1 and

incubated at 40oC for 24 hr. Light has no effect on the VCO production. The reduction of the color and

turbidity of the VCO can be done by filtering VCO pass through 1 micrometer pore size of polyethylene

membrane and the moisture content less than 0.2% (w/w) can be removed by treating with sodium

chloride at a concentration of 2% (w/w) for 24 hours, the moisture content of the sample can reduced to

the acceptable standard value.

Keyword: Virgin coconut oil (VCO) / Temperature / Light / Color / Turbidity / Moisture
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เสนทางการทองเท่ียวเชิงเกษตรประจําทองถ่ินของอําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี

Local Agro-Tourism Trail Planning in Ban Laem, Phetchaburi .

จุฑามาศ  ทะแกลวพันธุ1 บัญญัติ  ศิริธนาวงศ1 นวรัตน  ประทุมตา2 ศิริวรรณ   แดงฉํ่า1 วนิดา  มากศิริ1

และทิพยสุดา  ชงดัเวช1

Chuthamat Thaklaewphan1, Bunyut Sirithanawong1, Nawarat Prathoomta2, Siriwan Dangcham1, Wanida

Maksiri 1 and Thipsuda Cha-ngadvach1

บทคัดยอ

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาศักยภาพการจัดการทองเท่ียวเชิงเกษตรและสภาพปญหาของ

แหลงทองเท่ียว 2) เพ่ือจัดทําเสนทางทองเท่ียวเชิงเกษตรประจําทองถิ่น อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ดวยวิธีวิจัย

เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของกลุมบุคคลท่ีมีสวนไดสวนเสียในเสนทางทองเท่ียว ไดแก เกษตรกร ตัวแทนภาครัฐ

และเอกชน และผูนําชุมชน จํานวน 61 คน ซึ่งไดจากการสุมดวยเทคนิคลูกโซ (Snow Ball Sampling Technique)

ผลการวิจัย พบวา แหลงทําการเกษตรในอําเภอบานแหลมมีจุดเดนและเอกลักษณท่ีนาประทับใจและมีศักยภาพ

เพียงพอตอการจัดการทองเท่ียวเชิงเกษตร สามารถเชื่อมตอกับเสนทางจราจรหลักคือ เสนทางคลองโคน-ชะอํา โดย

ใชเกณฑทางภูมิศาสตร เพ่ือรองรับการทองเท่ียวแบบไปเชาเย็นกลับ ภายใตกรอบแนวคิด 3 ประการ คือ 1) เนนการ

ดําเนินการท่ีเอ้ือตอการเรียนรู สรางความประทับใจดวยตนทุนทางสังคมท่ีชุมชนมีอยู 2) ไมรบกวนการประกอบอาชีพ

เดิมและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 3) มุงสรางความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม ไดแก การชมทัศนียภาพ การถายรูป 

แหลงนาเกลือและเกลือสปา แหลงทําการเกษตรท่ีศูนยสาธิตพืชไรและพืชสวนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ตําบลทา

แรง ชมพระอาทิตยขึ้น ณ บริเวณปากอาวบางตะบูน การลองเรือถีบกระดานเลนในแหลงทําประมงพ้ืนบานท่ีคลอง

บางขุนไทร จากการทดสอบเสนทางนํารองพบปญหาสําคัญ คือยังไมมีหนวยงานในทองถิ่นท่ีทําหนาท่ีประสานงาน

ระหวางแหลงทองเท่ียว ดังน้ัน แนวทางการพัฒนาจึงควรท่ีจะไดจัดตั้งคณะทํางานและจัดทําระบบการบริหารจัดการ

ทองเท่ียวเพ่ือใหมีการเชื่อมตอระหวางแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีอําเภอบานแหลมและบริเวณใกลเคียงในรัศมี 

30 กิโลเมตร

คําสําคญั : การทองเท่ียวเชงิเกษตร  บานแหลม  เพชรบุรี

Abstract

This research aims to studies 1) the local area potential in Agro-tourism management and problems 2) local

Agro-Tourism trail planning in Ban Laem, Phetchaburi, using participatory research of community acceptation. The 61

1คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 ประเทศไทย

Faculty of Agricultural Technology, Phetchaburi Rajabhat University, Phetchaburi, Thailand.
2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Faculty of Industrial Technology, Phetchaburi Rajabhat University
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direct stakeholders from farmer local public sector, private sector, local communities and associations were sampled by

Snow Ball Sampling Technique

The result showed that agriculture sources in Ban Laem are adequate potential to Agro-tourism management.

This trail plan supported the one-day trip, due to traffic flow from Ban Klong Khon – Cha-am District based on the principle

of geography. The suitable of this plan were supported by the concepts of 1) emphasized to make learning process and

impression experience with base on social capital 2) don’t disturb the traditional living and friendly to the environment 3)

stimulate to proud of agriculture. The various activities included: sight-seeing, take photograph at salt pan and spa’s

product source, visiting the Royally-initiated Projects at Tha-rang, sunrise sight-seeing at Bang Ta Boon Estuary, and shell

picked-up using a mud sled in fisheries area of Bang Khun Zai Channel. The problem was found that lack of the co-

ordination between local institute and tourist attractions. So, the system of tourism management should be done for join

with other attractions in Ban Laem and in 30 kilometer radius closely area.

Keyword : Agro-Tourism , Ban Laem, Phetchaburi

คํานําและวัตถุประสงค
การทองเที่ยวเชิงเกษตรคือการเดินทางทองเที่ยวไปยังพ้ืนที่ชุมชนเกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟารมปศุ

สัตว และสัตวเลี้ยง แหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตาง ๆ สถานที่ราชการ ตลอดจนหนวยงานที่มีงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรที่

ทันสมัยฯลฯ เพ่ือช่ืนชมความสวยงาม ความสําเร็จและเพลิดเพลินในกิจกรรมการเกษตรตาง ๆ ไดความรู ไดประสบการณใหม ๆ บน

พ้ืนฐานความรับผิดชอบ และมีจิตสํานึกตอการรักษาสภาพแวดลอมของสถานที่นั้น(กรมสงเสริมการเกษตร, 2547) การทองเที่ยวเชิง

เกษตรเปนการสงเสริมการผลิตในภาคการเกษตรโดยเช่ือมโยงกับธุรกิจการทองเที่ยว(Inter-American Institute for Cooperation on

Agriculture, 2007) จึงเปนทางเลือกใหมของนักเดินทางเฉพาะกลุมและกระตุนใหเกิดการทองเที่ยวเชิงเกษตรในอําเภอบานแหลม 

จังหวัดเพชรบุรี ดวยสภาพพ้ืนที่มีความสําคัญเชิงภูมิศาสตรและเปนแหลงทําการเกษตร ซ่ึงอยูหางจากอําเภอเมืองไปเพียง 12 กิโลเมตร 

อยูบริเวณรอยตอของพ้ืนที่การทองเที่ยวที่สําคัญบนเสนทางสายคลองโคน-ชะอําและไมไกลจากกรุงเทพฯมากนัก จึงถือเปนบริเวณที่มี

ศักยภาพในการพัฒนาการทองเที่ยวสูง เม่ือจัดการทองเที่ยวแบบไปเชาเย็นกลับหรือเที่ยวภายในวันเดียว(one-day trip)โดยตอบสนอง

ความตองการและสอดคลองกับผลการวิจัยพฤติกรรมของนักทองเที่ยวโดย มธุรส และณัฐวุฒิ (2550) ระบุวา “สวนใหญนักทองเที่ยว

อิสระในเขต 5 จังหวัดภาคตะวันตก เปนกลุมวัยทํางานที่มีการศึกษาและรายไดเพียงพอตอการเดินทางทองเที่ยวในระยะใกล และนิยม

ดําเนินการจัดเสนทางการทองเที่ยวเองโดยเดินทางมากับเพ่ือนหรือครอบครัว” ดังนั้น เสนทางทองเที่ยวเชิงเกษตรประจําทองถิ่นจึงควรมี

ที่ตั้งของแหลงทองเที่ยวตางๆเช่ือมตอกันเปนเสนทางสัญจรแบบวงจรตามลักษณะทางภูมิศาสตรและถนนสัญจรที่มีอยูเดิมโดยที่

นักทองเที่ยวสามารถเดินทางไดโดยไมตองยอนกลับเสนทางเดิมหรือสามารถเดินทางตอไปยังแหลงทองเที่ยวใกลเคียง (อํานวย และสัจ

จา, 2551) แตจุดออนของการจัดการทองเที่ยวในบริเวณนี้คือ ทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวเร่ิมเสื่อมโทรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ปญหาการกัดเซาะชายฝง ขาดการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางเปนระบบ มีเสนทางการคมนาคมสายหลักที่เช่ือมตอจังหวัดอ่ืนเพียง

เสนทางเดียว ซ่ึงมีปริมาณการจราจรหนาแนนและมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูง รวมทั้งเกษตรกรสวนใหญยังขาดความรูเกี่ยวกับระบบการ

ผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ จากการรวบรวมขอมูลทรัพยากรดานการทองเที่ยวเชิงเกษตรพบวายังมีไมเพียงพอและขาดความ

ชัดเจนในการเช่ือมตอแหลงทองเที่ยวตามหลักเกณฑทางภูมิศาสตร จึงนํามาสูโจทยวิจัยในประเด็นที่วา เสนทางทองเที่ยวเชิงเกษตรที่

เหมาะสมในอําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรีควรเปนอยางไร :ซ่ึงผูวิจัยไดเล็งเห็นวาการทองเที่ยวเปนเคร่ืองมืออันสําคัญในการ

สนับสนุนใหการประกอบอาชีพของคนในชุมชนมีความม่ันคงและยั่งยืน เนื่องจากกระแสการจัดการทองเที่ยวในปจจุบันมุงเนน

นักทองเที่ยวในตลาดเฉพาะกลุม (Niche market) มากขึ้น โดยชุมชนมีสวนรวมในการจัดการและดูแลการทองเที่ยวดวยตนเอง 

ดําเนินการใหสอดคลองกับสภาพชุมชน รวมไปถึงการจัดการผลประโยชนอันเกิดการทองเที่ยวในลักษณะของการไดกับได(WIN-WIN)

(Fennel, 1999)

ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดดําเนินการรวมกับชุมชนในการรวบรวมขอมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและออกแบบการสัญจรเพ่ือจัดทํา

เสนทางทองเที่ยวเชิงเกษตรและศึกษาขอมูลเชิงปฏิบัติการในการจัดการทองเที่ยวประจําถิ่น อันจะสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูและ

พัฒนาดานการทองเที่ยวโดยชุมชนตอไป



S-5 บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

วัตถุประสงค 

1) เพ่ือศึกษาศักยภาพการจัดการทองเที่ยวและสถานการณของแหลงทองเที่ยวทางการเกษตรของ อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี

2)เพ่ือจัดทําเสนทางการทองเที่ยวเชิงเกษตรประจําทองถิ่นโดยชุมชนมีสวนรวม 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยในคร้ังนี้เปนการดําเนินการที่ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research :

PAR) เพ่ือรวมกันวางแผนและออกแบบเสนทางการทองเที่ยวเชิงเกษตร อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี รวมถึงการกําหนดขอปฏิบัติใน

การจัดการทองเที่ยว การทดลองเสนทางและรวมกันประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและแกไขปญหา ซ่ึงนําไปสูการตอบโจทยวิจัย การเก็บขอมูล

เชิงคุณภาพใชเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึกรายบุคคล (In-depth interview) และกลุมบุคคล (Focus Group) การสังเกตแบบมีสวนรวม

และการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นที่มีบุคคลที่เกี่ยวของเขารวมจํานวน 61 คน ไดแก เกษตรกร ตัวแทนภาครัฐและเอกชน และผูนําชุมชน 

ซ่ึงไดจากการสุมดวยเทคนิค Snow Ball Sampling Technique ในประเด็นของการรวมคิดรวมสรางเสนทางการทองเที่ยวเชิงเกษตร

ประจําทองถิ่น

ผลการวิจัย 
การจัดทําเสนทางการทองเที่ยวเชิงเกษตรดําเนินการโดยจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นที่มีบุคคลที่เกี่ยวของเขารวมเพ่ือออกแบบ

เสนทางสัญจร ในเวทีเสวนา ชาวบาน สวนใหญ(รอยละ 83.33)เขาใจและรับทราบวาพ้ืนที่การทําเกษตรในทองถิ่นของตนสามารถจัดการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตรได โดยมีความเขาใจถึงความหมายของการจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตรวา เปนการนํานักทองเที่ยวมาเที่ยวชมและซ้ือ

ผลผลิตในแหลงทําการเกษตร เนื่องจากเคยไดไปศึกษาดูงานรวมกับองคการบริหารสวนตําบลที่ตางๆ เชน ที่ จ. สระบุรี คลองโคนและยี่

สาร จ.สมุทรสงคราม สวนในจังหวัดเพชรบุรี ไดแก อ.ทายาง อ.ชะอํา อ.แกงกระจาน บางสวนไดรับทราบผานสื่อโทรทัศน หนังสือพิมพ มี

รอยละ 16.67 ที่ตอบวาไมทราบความหมายของการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

การระดมสมองเพ่ือการศึกษาความตองการของชุมชน เปนการสํารวจความตองการขององคกรที่เกี่ยวของและความตองการ

ของชาวบานในชุมชนนํามาสรุปเปนแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน การวิเคราะหสถานการณและ

ศักยภาพของชุมชนเพ่ือกําหนดแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวดวยเทคนิค SWOT Analysis

จุดแข็ง (Strengths)

1.เปนแหลงที่มีบุคคลผูประกอบอาชีพทางการเกษตรหลากหลาย ทั้งการผลิตพืช สัตวและอุตสาหกรรมนาเกลือ

2.มีผูนําดานองคความรูและภูมิปญญาทางการเกษตรประจําชุมชนซ่ึงคนในชุมชนใหความเคารพนับถือ

3.ชุมชนเห็นความสําคัญของอนุรักษและการสืบทอดภูมิปญญาทางการเกษตร

4.ชาวบานมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรทองถิ่น โดยมีกลุมอนุรักษที่เขมแข็ง

5.ชุมชนมีความม่ันใจในศักยภาพขององคกรทองถิ่นและภาครัฐดานการจัดการทองเที่ยว

จุดออน(Weaknesses)

1.มีการรวมตัวของผูประกอบอาชีพเดียวกันเปนกลุมเล็กๆ แตขาดการประสานงานกับกลุมคนอ่ืนๆ รวมทั้งเกิดการแกงแยงทรัพยากร

ระหวางคนประกอบอาชีพในละแวกเดียวกัน เชน คนเก็บหอยแครงดวยมือแบบพ้ืนบานกับคนใชเคร่ืองมือคราดหอย คนเก็บหอยแครง

ดวยมือกับคนใชสวิงชอนลูกหอย ทําใหเครือขายความรวมมือภายในชุมชนทําไดยาก

2.ชุมชนเห็นความสําคัญของอนุรักษและการสืบทอดภูมิปญญาทางการเกษตร แตขาดการสืบทอดสูคนรุนใหมดวยเหตุผลที่ภาวะทาง

เศรษฐกิจและสังคมไมเอ้ืออํานวย

โอกาสท่ีจะดําเนินการได (Opportunities)

1.มีโอกาสของการพบปะระหวางชุมชนและควรพูดคุยเพ่ือช้ีใหเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับรวมกัน ตกลงเร่ืองผลประโยชนโดยพิจารณา

ทางเลือกที่กอใหเกิดผลกระทบใหนอยที่สุด

2.กิจกรรมสนับสนุนการถายทอดองคความรูและภูมิปญญาสูเยาวชนและโรงเรียน
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3.ประชาสัมพันธ เชิญชวนใหประชาชนเขามามีสวนรวม

อุปสรรค หรือปจจัยท่ีคุกคามการดําเนินงาน(Threats)

1.การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมนอย

2.กระบวนการขับเคลื่อนเกิดจากเจาหนาที่ของภาครัฐและเอกชน ผลประโยชนตกอยูกับบุคคลบางกลุม

3.ชาวบานไมม่ันใจในศักยภาพของตนเองและกังวลถึงผลกระทบของการทองเที่ยวที่มีตออาชีพหลัก

ประโยชนท่ีชุมชนคาดวาจะไดรับ

1.เกษตรกรและคนในชุมชนมีความเปนอยูดีขึ้นจากรายไดที่มากขึ้น

2.เปนการสรางช่ือเสียงใหกับชุมชน

3.คนในชุมชนไดแสดงออกถึงความคิดสรางสรรค และมีความสขุมากขึ้น

4.เกิดอาชีพใหม เชน การคาขาย เรือรับจาง บริการหองสุขาและน้ําจืด

5.จําหนายสินคาผลิตภณัฑชุมชนมากขึ้น

6.เกิดการพัฒนาและมีบรรยากาศความรวมมือขึ้นในชุมชน

ความกังวลใจและผลกระทบท่ีชุมชนคาดวาจะไดรับหากมีการจัดทองเท่ียวเชิงเกษตรในพื้นท่ี

1.อาจจะเกิดมลพิษและขยะเพ่ิมขึ้น

2.ราคาขาวของแพงขึ้น คาครองชีพสูงขึ้น

3.ขาดความเปนสวนตวัและความสงบ เนื่องจากมีบุคคลภายนอกเขามารบกวนภายในชุมชนมากขึ้น รวมทั้งปญหาความขัดแยงที่อาจ

เกิดขึ้นระหวางนักทองเที่ยวกับคนในชุมชน

4.ทรัพยากรธรรมชาติจะเสื่อมโทรมมากขึ้น

5.วิถีการดํารงชีวิตของลูกหลานอาจเปลี่ยนไปจากการรับวัฒนธรรมที่มากับนกัทองเที่ยว

6.ปญหาสังคมและอาชญากรรม

7.การคมนาคมคับคั่ง มีรถสัญจรในทองถนนมากขึ้น รวมทั้งอุบัติเหตุเพ่ิมขึ้น

เม่ือวิเคราะหในประเด็น แหลงทาํการเกษตรใดที่เปนจุดเดนสมควรนําเสนอและเช่ือมโยงตอกัน พบวาเสนทางการทองเที่ยว

เชิงเกษตรของอําเภอบานแหลม ควรนาํเสนอแหลงทองเที่ยวที่เปนจุดเดนโดยสื่อถึงการประกอบอาชีพ เอกลักษณ ภูมิปญญาและ

วัฒนธรรมของชุมชนไดโดยแทจริง โดยจัดเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปหานอย ไดดังนี้

1)แหลงทําประมงพ้ืนบานและการแปรรูป 2)นาเกลือ 3)ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 4)แหลงทําการเกษตรปลูกพืช

การกําหนดเสนทางทําขึ้นเพ่ือรองรับการทองเที่ยวแบบไปเชาเย็นกลับหรือเทีย่วภายในวันเดียว(one day trip)โดยตอบสนอง

ความตองการและสอดคลองกับผลการวิจัยพฤติกรรมของนักทองเที่ยว ดังนั้น เสนทางทองเที่ยวเชิงเกษตรประจําถิ่น ซ่ึงมีที่ตั้งของแหลง

ทองเที่ยวตางๆเช่ือมตอกันเปนเสนทางสัญจรแบบวงจรตามลักษณะทางภูมิศาสตรและถนนสัญจรที่มีอยูเดิมโดยที่นักทองเที่ยวสามารถ

เดินทางไดโดยไมตองยอนกลับเสนทางเดิม หรือสามารถเดินทางตอไปยังแหลงทองเที่ยวใกลเคียงในรัศมีไมเกิน 30 กิโลเมตรได

สอดคลองกับลักษณะการทาํเสนทางทองเที่ยวเขากระโจม อ.สวนผึ้ง โดยการวิจัยของ อํานวย และสัจจา(2551). เพ่ือการพัฒนาใหเปน

แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนอยางยั่งยืน

จากการพูดคุยในเวทีเสวนาดวยเทคนคิ AIC (Appreciation Influence Control) แลวรวมกันวิเคราะหในประเด็น การใช

ทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงเกษตรที่เหมาะสมและสอดคลองกับพ้ืนที่ควรเปนอยางไร ไดบทสรุปวาควรดาํเนินการภายใตกรอบแนวคิด 3

ประการ คือ 

1)ควรมุงเนนการจัดการทองเที่ยวใหมีรูปแบบที่เอ้ือตอการเรียนรู แสวงหาองคความรู ประสบการณและความประทับใจดวยตนทุนทาง

สังคมที่ชุมชนมีอยู 

2)ตองไมรบกวนการประกอบอาชีพเดิมและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

3)มุงสรางความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรมซ่ึงเปนคุณคาภายใตแนวคิดปรัชญา องคความรู ภูมิปญญาของบรรพบุรุษเกษตรกรไทย

พบวา ลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมตอการทองเที่ยวเชิงเกษตร ไดแก การชมทิวทัศน การถายรูป การลองเรือ การถีบกระดานเลนและการ

เก็บหอยดวยมือ การชมการสาธิตแปรรูป การชิมและทดลองใชผลิตภัณฑพ้ืนบาน การเดินชมสวนแปลงเกษตรชมพูเพชร

แหลงทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงเกษตรของอําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีดังนี้
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A.ปากอาวบางตะบูน และแหลงเล้ียงปูทะเล เปนบริเวณที่สามารถสัมผสัวิถีชีวิตของชุมชนเกาแกนับรอยปตลอดสองฟากฝงแมน้ํา 

พ้ืนที่อาวอันอุดมสมบูรณเหมาะสมตอการทําคอกเลี้ยงหอยแครง การปกหลกัเลี้ยงหอยแมลงภู และการลอยอวนเพ่ือทําประมงสัตวน้ํา

ตางๆ เชน ปลากดทะเล ปลาดุกทะเล และปูมา  บริเวณชายฝงมีการเลี้ยงปูทะเล ปลากะพง และปลาเกา มีกิจกรรมที่นาสนใจ คือ การชม

ทัศนียภาพยามรุงอรุณบริเวณปากอาว 

B.คลองบางขุนไทร เปนเสนทางหลักของการออกสูทะเล มีการทําประมงชายฝง ไดแก การถีบกระดานเลนเก็บหอยแครง หอยเสียบได

ตลอดทั้งป การแปรรูปทํากะปเนื้อเนียน รสชาติดี การทําอวนรุนแบบพ้ืนบานเพ่ือทําประมงหมึก กุง ปลา สภาพพ้ืนที่เปนหาดโคลน

แวดลอมไปดวยปาชายเลนอันอุดมสมบูรณ มีกิจกรรมที่นาสนใจ คือ การลองเรือ การถีบกระดานเลนเก็บหอย และการรับประทานอาหาร

พ้ืนบานเฉพาะถิ่น เชน แกงชะคราม ขนมไขแมงดา

C.ศูนยสาธิตพืชไรและพืชสวนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  ต.ทาแรง อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี เปนแหลงศึกษาดูงานระบบ

การเกษตรแบบผสมผสาน และจัดทําเปนศูนยสาธิตการใชประโยชนจากพ้ืนที่ดินเค็มถายทอดเทคโนโลยีและความรูทางการเกษตร มี

กิจกรรมที่นาสนใจ คือ การชมแปลงปลูกมันสําปะหลัง ชิมชาใบหมอน แปลงปลูกสมุนไพร หญาแฝก ชมพู มะพราว แกวมังกร กลวย ไผ 

การผลิตน้ําหมักชีวภาพและการเลี้ยงปลา

D.นาเกลือและผลิตภัณฑเกลือสปา ในชวงเดือนตุลาคม-เมษายนของทุกป นักทองเที่ยวสามารถชมทัศนียภาพนาเกลือและประมิด

กองเกลือไดตลอดสองขางทางของถนนเลียบทะเล ผลผลิตเกลือที่ไดถูกขายสงตอใหกับกลุมแปรรูป มีการเพ่ิมมูลคาโดยการนําเกลือไป

แปรรูปเปนสวนผสมในผลิตภณัฑบํารุงผิวใชในกิจการสปา มีกิจกรรมที่นาสนใจ คือ การสาธิตวิธีการผลิตเกลือแบบฉบบัเมืองเพชรและ

ผลิตภัณฑเกลือสปา พรอมทดลองผลติภัณฑเพ่ือสุขภาพและความงามที่ทําจากดอกเกลือของกลุมอาชีพเกลือกังหันทอง ตําบลบางแกว 

เม่ือทดสอบกิจกรรมนํารองกับนักทองเที่ยวจําลองจํานวน 32 คน นักวิชาการ 7 คนและนักทองเที่ยวอิสระจํานวน 60 คน ที่ได

เดินทางทองเที่ยวในเสนทางนี้(แสดงดงัเสนทางในภาพที่ 2) ระหวางเดือนมกราคม-มีนาคม 2551 ซ่ึงนักทองเที่ยวไดใหขอมูลเกี่ยวกับ

กิจกรรมที่ดึงดูดใจดังนี้ นักทองเที่ยวรอยละ 35 ประทับใจกิจกรรมที่ไดลงเรือไปถีบกระดานเลนและเก็บหอยแครงดวยมือมากที่สุด 

รองลงมาคือการชมทิวทัศนแหลงทํานาเกลือและแหลงทําประมง เม่ือเรียงลําดับประสบการณทีน่ักทองเที่ยวประทับใจจากมากไปหานอย 

คือ 1)การตอนรับอยางเปนกันเองและการบริการอยางทั่วถึง 2)ความสะดวก สบายและความปลอดภัยที่ไดรับ 3)ความคุมคา 4)การได

เห็น สัมผัสและเรียนรูจากประสบการณจริง 5)ความรูและประสบการณแปลกใหมที่ไดรับ โดยมีนักทองเที่ยวรอยละ 94.9 ตอบวายินดีจะ

กลับมาเที่ยวอีก 

สรุป
1. พ้ืนที่ของอําเภอบานแหลมมีศักยภาพระดับดีซ่ึงมีเสนทางคมนาคมสะดวกและมีปายบอกทางตลอดเสนทาง แตละแหลงมี

ปายใหความรู ในลักษณะการจัดเสนทางที่มีการเช่ือมตอกันแบบวงจร เพ่ือการทองเที่ยวแบบไปเชาเย็นกลบัได โดยมีบุคคลที่เปน

ตัวแทนชุมชนทําหนาทีใ่นการเปนผูใหขอมูลกับนักทองเที่ยวประจําจุดตางๆ 

2. ปญหาดานการจัดการทองเที่ยวที่ควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน คือ ขาดหนวยงานในการประสานระหวางชุมชนกับ

นักทองเที่ยว และไมมีคณะกรรมการที่จะดําเนินการในเร่ืองนี้โดยตรง

3. เสนทางทองเที่ยว ประกอบไปดวย การเดินทางจากทางแยกถนนปากทอ-พระราม2 ผาน ตําบลคลองโคนและตาํบลยีส่าร เขา

สู ตําบลบางตะบูน 1) ถายรูปแหลงการทําประมงและชมพระอาทิตยขึ้น ณ บริเวณปากอาวบางตะบูน 2) ชมแหลงทาํการเกษตรที่ศนูย

สาธิตพืชไรและพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 3) การลองเรือถีบกระดานเลนในแหลงทําประมงพ้ืนบานทีค่ลองบางขุนไทร และ 4)

ชมแหลงนาเกลือและเกลือสปา โดยชุมชนมีสวนรวม คือ ยุวมัคคุเทศก การใหบริการนําเที่ยว รถรับจาง เรือนําเที่ยว และรานขาย

ผลิตภัณฑในชุมชน

ขอคนพบในกระบวนการทํางานที่จะเปนประโยชนในการใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการประเมินผลกระทบหลังการจัดทําเสนทาง

ทองเที่ยวแลว มีดังนี้

1.ศักยภาพดานความรูความเขาใจของชาวบานในการจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตรที่ชาวบานมีนั้นมุงประเด็นไปในเร่ืองการ

ประกอบธุรกิจและผลประโยชนจากการลงทุน การหาสินเช่ือเพ่ือนํามาลงทุนในธุรกิจ โดยมองชาวบานในพ้ืนที่ใกลเคียงเชน ชาวบานใน

ตําบลคลองโคนและอัมพวาเปนตัวอยาง มีการอบรมกลุมชุมชนที่เกี่ยวของเปนคร้ังคราวจากหนวยงานราชการและทองถิ่น แตไมมีการ

สงเสริมใหชาวบานมีความรูความเขาใจใหครบวงจรเกี่ยวกับบทบาทของชุมชนที่จะมีสวนรวม โดยเฉพาะเกษตรกรและชาวประมงที่ทํา
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มาหากินในพ้ืนที่นั้น ดังนั้น การมีสวนรวมของคนสวนใหญในชุมชนจึงมีอยูนอย ชาวบานขาดความม่ันใจในศักยภาพของตนเองดวย

ขอจํากัดของวุฒิการศึกษาและเงินทุน

2.ปจจัยดานเศรษฐกิจ ชาวบานมีมุมมองทางดานลบ ในการใชการทองเที่ยวเปนเคร่ืองมือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ ควบคู

ไปกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมและวิถีชุมชนวาเปนไปไดยาก รวมถึงการจัดแบงผลประโยชนอยางเปนธรรม ทําใหเกิดขอกังวลใจถึง

ผลกระทบที่ตามมาจากการจัดการทองเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในชุมชน สอดคลองกับงานวิจัยของอรไท(2551) พบวาปจจัยเหลานี้มีอิทธิพลตอ

การมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

3.ศักยภาพดานทรัพยากรของชุมชน ชาวบานเห็นวาทรัพยากรที่มีในทองถิ่นกําลังเสื่อมโทรมลงจึงมุงเนนเพ่ือการอนุรักษ แตใน

ขณะเดียวกันก็ไมสามารถปฏิเสธความจําเปนในการนําทรัพยากรเหลานั้นมาใช ซ่ึงทองถิ่นมีมาตรการและกฎหมายที่เกี่ยวของในการ

จัดการปญหา แตในทางปฏิบัติกลับไมสามารถนําไปใชบังคับไดจริง

ขอเสนอแนะ

1. ควรจัดตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบโดยตรงและทาํระบบการบริหารจัดการทองเที่ยว รวมทั้งการจัดสรรผลประโยชนที่เปน

ธรรม

2.องคการบริหารสวนทองถ่ินจัดทําสื่อเผยแพรประชาสัมพันธและประสานกบัธุรกิจการทองเที่ยว

3. หนวยงานของรัฐควรจัดโครงการสงเสริมความยั่งยืนของการจัดการทองเที่ยวโดยคํานึงถึงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม 

รวมทั้งวิถีชีวิตการประกอบอาชีพเดิมและควรจัดทาํแผนปฏิบตัิการเพ่ือเตรียมการรองรับผลกระทบที่เกิดจากการทองเที่ยว

4.สรางกลยุทธในการพัฒนากิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวโดยจัดเทศกาล เชน เทศกาลอาหารทะเลที่เปนผลผลิตจากชุมชน เพ่ือ

ช้ีใหเห็นวาอําเภอบานแหลมเปนแหลงผลิตทีส่ําคญั แทนการไปรวมออกรานกับชุมชนอ่ืนเพียงอยางเดียวหรือสงสินคาไปตตีรานอกชุมชน

ดังเชนที่เปนอยูในปจจุบัน

คําขอบคุณ
งานวิจัยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการ

ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก งบประมาณป 2550 โดยเครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง สถาบันวจัิยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยศิลปากร
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http://www.iica.int/Eng/regiones/caribe/jamaica/IICA%20Office%20 Documents/AGROTOURISM%20
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ภาพท่ี 1 ขั้นตอนและกระบวนการทาํวิจัยเสนทางทองเที่ยวเชิงเกษตรของอําเภอบานแหลม

ภาพท่ี 2 เสนทางทองเที่ยวเชิงเกษตรที่มีการสัญจรแบบวงจรเช่ือมตอแหลงทองเที่ยว A, B, C และ D

2) ไมรบกวน

อาชีพเดิม

1) เนนการ

ดําเนินการ

ที่เอื้อตอ

การเรียนรู 

สรางความ

ประทับใจ

ดวยตนทุน

ทางสังคม

3) มุงสราง

ความ

ภาคภูมิใจ

ในอาชีพ

เกษตรกรรม

อบต. ชุมชน

นักวิจัย

ศึกษาศกัยภาพของชุมชนโดยการสัมภาษณเชิงลึกรายบุคคล(In-
depth interview) และกลุมบุคคล (Focus Group) รับฟงความ

คิดเห็นกับบุคคลท่ีเกี่ยวของจํานวน 61 คน

ศึกษาบรบิทชุมชนจากขอมูลทุติยภูมิ

และปฐมภูมจิากผูนําชุมชน 12 คน

ประชุมกลุมยอย เตรียมชุมชนและเพือ่กําหนดเปาหมาย

โดยการระดมสมอง(Brain strom)ในแตละแหลง.

วิเคราะหและรวมประเมินศักยภาพแหลงทองเท่ียวจากชุมชนโดย
การวิเคราะหตนเอง 

ออกแบบและกําหนดกิจกรรมในแหลงทองเท่ียวแตละแหง

ดําเนินกิจกรรมตามแผน

ประเมินเสนทางและสรุปผลจากโดยการจําลองนักทองเที่ยวรวมทั้ง

นักวิชาการ จํานวน 39 คนนักทองเที่ยวอิสระ 60 คน

เผยแพรใหประชาคมไดรับทราบ

ขั้นตอนการวิจัย

กรอบแนวคิด

D

A

C

B
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การพัฒนาและเพ่ิมมูลคาใหกับผลิตภัณฑกลวยอบแหงจากแนวความคิดสะอาด สรางสรรค

และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยใชเคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตย รวมกับหลักการผลิตท่ี
ดีและการพัฒนาบรรจุภัณฑ

Upgrade and Value Added Community-based Dried Banana with Green, Clean and

Creative Concept Using a Solar Dryer, Good Manufacturing Practices and Packaging
Design

บุศรากรณ มหาโยธี 1 บัณฑิต อินณวงศ1 ปราโมทย คูวจิิตรจารุ1 อรุณศรีลีจีรจําเนียร1 ปริญดา เพ็ญโรจน1

เอกพันธ แกวมณีชยั1 ประสงค ศิริวงศวิไลชาติ1 วิญู โชครุงกาญจน 1 สินี หนองเตาดํา1 และสุเชษฐ สมุหเสนีโต1

B. Mahayothee1, B. Innawong, 1

P. Khuwijitjaru1, A. Leejeerajumnean1, P. Penroj1, E. Keowmaneechai1, P. Siriwongwilaicha1

T, W. Chokerungkarn1 , S. Nongtaodum, 1 and S. Samuhasaneetoo, 1

บทคัดยอ

กลวยอบแหงเปนอาหารวางท่ีไดรับความนิยมอยางมากในกลุมผูบริโภคชาวไทยและในปจจุบันกลวย

อบแหงจัดเปนสินคาท่ีมีศักยภาพในการสงออกสูงเน่ืองจากเปนผลิตภัณฑท่ีตรงแนวคิดของผูบริโภคในการบริโภค

อาหารท่ีใกลเคียงธรรมชาติและมีประโยชนตอสุขภาพกลวยอบแหงสวนใหญผลิตจากกลุมเกษตรกรและวิสาหกิจ

ชุมชน แมวาการผลิตและการจําหนายกลวยอบแหงในประเทศไทยจะมีมานานแตกลวยอบแหงยังคงมีความแตกตาง

ในดานคุณภาพและสุขลักษณะผูบริโภคยังไมมีความเชื่อมั่นในคุณภาพดานความปลอดภัยและการจัดการการผลิตท่ี

ดี ทําใหผลิตภัณฑท่ีไดมีราคาถูก ทําใหผลิตท่ีไดมีราคาถูกไมสามารถยกระดับสูสากล ผูผลิตจึงไดรับผลตอบแทนนอย

และมีขอจํากัดในการขยายตลาด โดยเฉพอยางยิ่งเพ่ือการสงออก การศึกษาในคร้ังน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดตั้งศูนย

การผลิตผลิตภัณฑกลวยอบแหงท่ีมีแนวคิดจากความสะอาด ความคิดสรางสรรคและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และ

ถายทอดเทคโนโลยี องคความรูเพ่ือใหเกิดการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีมีศักยภาพ ในการศึกษาใชกลวยพันธุ

นํ้าวาท่ีมีคาปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด 28–29 บริกซ หลังจากปอกเปลือก นํากลวยไปอบแบบไมตอเน่ืองเปน

เวลา 3-5วัน ดวยเคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบกรีนเฮาสของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผูปฏิบัติงานผานการ

อบรมดานสุขลักษณะสวนบุคคลและอาหารปลอดภัย เพ่ือใหไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน GMP และให

เกิดของเสียนอยท่ีสุด ในการผลิตกลวยอบแหงน้ันขั้นตอนการอบแหงแบบไมตอเน่ืองถือเปนสวนสําคัญ เน่ืองจากชวง

ระยะเวลาระหวางการอบแหง และการพักกลวยโดยการเรียงกลวยในกลองมีผลตอลักษณะปรากฏและเน้ือสัมผัสของ

ผลิตภัณฑ ระยะเวลาในการพักท่ีเพียงพอและการจัดเรียงแบบซอนทับกันจะทําใหกลวยอบแหงมีสีนํ้าตาลสม่ําเสมอ

ท้ังชิ้นและมีเน้ือสัมผัสท่ีไมแข็งมาก เมื่อนําตัวอยางกลวยอบแหงท่ีผลิตไดมาทําการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย พบวามี

จํานวนเชื้อจุลินทรียท้ังหมดนอยกวา 103 CFU/g ยีสตและรานอยกวา 100 CFU/g ซึ่งถือวาอยูในระดับท่ีปลอดภัยตอ

1 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Department of Food Technology, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, Nakhon Pathom, Thailand 73000
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การบริโภค เมื่อทําการบรรจุในถุงแบบอลูมิเนียม พบวากลวยอบแหงมีอายุการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลา 2

เดือน จากการสํารวจทัศนคติของผูบริโภคจํานวน 425 คน พบวาผูบริโภคสวนใหญชอบกลวยอบแหงท่ีผลิตจาก

กลวยนํ้าวา (รอยละ 7.62) รูปรางแบน (รอยละ 77.9) เน้ือสัมผัสแข็งเล็กนอย (รอยละ 42.8) และมีความหวานระดับ

ปานกลาง (รอยละ 76) โดยผูบริโภคสวนใหญจะบริโภคกลวยอบแหงคร้ังละ 3-4 ชิ้น (รอยละ 45.4) ลักษณะคุณภาพ

ท่ีตองการใหปรับปรุงไดแก ความสะอาด (รอยละ 29.4) รสชาติ (รอยละ 23.5) สี (รอยละ 10.4) และความชุมฉํ่าบน

ผิวผลิตภัณฑ (รอยละ 10) นอกจากน้ียังพบวาบรรจุภัณฑและชื่อสินคามีความสําคัญตอความสําเร็จของผลิตภัณฑ 

กลวยอบแหงท่ีผลิตจากโครงการน้ีจําหนายภายใตชื่อสินคา “กลวยแสง กลวยอนามัย และ Banana Society” คําวา

กลวยแสง และอนามัยเปนคําแทนกลวยท่ีผลิตจากพลังงานแสงอาทิตยและถูกสุขอนามัย Banana Society เปนแบ

รนดของสินคาท่ีผลิตภายใตคติพจนสังคมดีสูคุณภาพ ปจจุบันมีจําหนายท่ีรานภูฟา วิสาหกิจชุมชนบุปผาและเร่ิม

ดําเนินการเพ่ือการสงออกไปยังตลาดตางประเทศ 

Abstract

Dried whole banana is a popular traditional snack among the Thais and recently it has high

potential for export due to its natural, exotic and healthy. Dried banana is generally produced by farmer

group and small scale enterprise. Despite a long time production and distribution in Thailand, dried

banana is still varied in quality and hygiene. It is still perceived by consumers as unreliable quality in

terms of product safety and good manufacturing practice (GMP). This leads to low price of the product,

low income of farmer group and limit export market. As a potential product for business community

development, the objective of this study was to establish Green, Clean and Creative community-based

dried banana processing cente1r and transfer knowledge of best practices. This project was initially in

participation with the occupational promotion group under the Royal Initiative of HRH Princess Maha

Chakri Sirindhorn’s Project at Suanpueng, Ratchaburi province. The best practice was about 1.5 years

later transferred to small and micro community enterprise in Pitsanulok province, where the main dried

banana processing in Thailand is located. Ripe banana cv. Nam Wah with total soluble solids of 28-

29Brix was selected. After peeling, banana was dried with an intermittent drying process for 3 to 5 days

using a green house solar dryer Silpakorn type and packed in a control room by workers who were

trained on personal hygiene and food safety to obtain product quality that meets GMP standard and

minimum waste residuals from low grade product. The intermittent drying process is necessary for dried

banana production due to the influence of drying time, resting process and fruit stacking on product

appearance. The long resting process caused dried banana more brown color and better color

uniformity than long drying time. Nevertheless, the optimum and consistent brown color is desirable in the

product which can be controlled by stacking process. According to microbial inspection of the dried

banana samples produced by Suanpueng occupational promotion group, it was found that the total plate

count was less than 103 CFU/g, yeast and moulds was less than 100 CFU/g, which was considered
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sufficiently low and safe for consumption. The shelf –life of product in aluminium foil pack was about 2

months with relatively low microorganisms and no dark color when compared with control sample. From

consumer surveys with 425 persons, it was found that most people liked dried banana made of “Nam

Wah” variety (Musa sapientum, L.) (76.2%), with flat shape (77.9%), slightly firm texture (42.8%),

moderately sweet (76.0%). Most people took 3-4 whole fruits of dried banana at each time (45.4%). The

quality aspects deserving improvement included cleanness (29.4%), taste (23.5%), color (10.4%) and

moisture on product surface (10.0%), respectively. Packaging design and branding were also important

issues that influenced the success of this study. Dried banana from this project are under “Klauy Saeng”,

“Klauy Ana Mai” and “Banana Society” brand. Klauy, Saeng and Ana Mai are Thai words for banana,

sunlight and hygiene. The current dried banana products of farmer group and small and micro

community enterprise are available in Phufah shop, Seven Eleven and starting to find international market.

The price of one kg of dried banana was about 1 USD higher than the former product for domestic market.

Keywords; banana, drying, solar energy, dried fruit, OTOP
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ประสิทธิภาพของการบําบัดไนโตรเจนในระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน

Nitrogen removal efficiency in municipal wastewater treatment plants

ปุญญสิริ พาจร1 สัญญา สิริวิทยาปกรณ 1 พงศศกัดิ์ หนูพันธ2 และมงคล ดาํรงศรี1

Punyasiri Pajorn1, Sanya Sirivithayapakorn1, Pongsak Noophan2 and Mongkol Damrongsri1

บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีศึกษาประสิทธิภาพการบําบัดไนโตรเจนของระบบบําบัดนํ้าเสียทางชีวภาพท่ีออกแบบใหมี

กระบวนการไนตริฟเคชัน – ดีไนตริฟชัน การศึกษาใชวิธีเก็บตัวอยางนํ้าเสียจากโรงควบคุมคุณภาพนํ้าหนองแขมและ

โรงบําบัดนํ้าเสียทาอากาศยานสุวรรณภูมิในชวงเดือนมิถุนายน 2551 ถึงเมษายน 2552 ทําการวิเคราะหคาซีโอดี, คา

เจลดาหลไนโตรเจน ผลการศึกษาพบวา โรงควบคุมคุณภาพนํ้าหนองแขมมีอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนท่ีเขา

ระบบและประสิทธิภาพการบําบัดไนโตรเจนอยูท่ี 6.59 และ 52.50% ในขณะท่ีโรงบําบัดนํ้าเสียทาอากาศยานสุวรรณ

ภูมิอยูท่ี 9.40 และ 77.00% ผลการวิเคราะหขอมูลคุณภาพนํ้าบงชี้วาในระบบท้ังสองมีกระบวนการไนตริฟเคชัน – ดี

ไนตริฟเคชันเกิดขึ้น สําหรับการวิเคราะหคาออกซิเจนละลายนํ้า คาความเปนดาง และคาความเปนกรด-เบสพบวา

โรงควบคุมคุณภาพนํ้าหนองแขมในชวงเดือนธันวาคม 2551 มีคาออกซิเจนละลายนํ้า ต่ํากวา 1 มก./ล. ท้ังมีสภาพ

ดางนอยสงผลใหคาความเปนกรด-ดางลดลง ซึ่งมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของไนตริฟฟายอิงแบคทีเรีย

คําสําคัญ : ไนตริฟเคชัน ดีไนตริฟเคชัน ระบบบําบัดนํ้าเสียทางชีวภาพ แอนอกซิน แอโรบิก

Abstract
In this study, the efficiency of nitrification – denitrification process in municipal wastewater

treatment plants. The water samples taken from Nongkhaem Wastewater Treatment Plant (NWTP) and

Suvarnabhumi Wastewater Treatment Plant (SWTP) during June 2008 – April 2009. COD and TKN

analyses were carried out by using Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

1998. The results indicated that NWTP had C/N ratio and nitrogen removal efficiency of 6.59 and 52.50%,

respectively. While SWTP had C/N ratio and nitrogen removal efficiency of 9.40 and 77.00%, respectively.

The analyses of water quality data confirmed the existence of nitrification – denitrification process in both

treatment plants. For NWTP in December 2008, dissolved oxygen (DO) concentrations in aeration tanks

were less than 1 mg./l., and the value of alkalinity was also low and causing pH was drop, so there could

affect the performance of nitrifying bacteria.

Keywords : Nitrification, Denitrification, Biological wastewater treatment, Anoxic, Aerobic
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คํานําและวัตถุประสงค
คุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าท่ีรับนํ้าท้ิงท่ีมีสารประกอบไนโตรเจนอาจจะเส่ือมโทรมลงได ระบบบําบัดนํ้าเสียดวย

วิธีชีวภาพจึงมีการออกแบบใหสามารถลดสารอินทรียและไนโตรเจนพรอมกันได การกําจัดไนโตรเจนทางชีวภาพ

อาศัยจุลินทรียสองกลุม จุลินทรียกลุมไนตริฟายอิงแบคทีเรียทําการออกซิไดซแอมโมเนียใหเปนไนเตรตจาก

กระบวนการไนตริฟเคชัน จากน้ันแบคทีเรียกลุมดีไนตริฟายอิงแบคทีเรียจะเปล่ียนไนเตรตไปเปนกาซไนโตรเจนออก

จากระบบบําบัดโดยจะใชสารอินทรียเปนแหลงคารบอน เรียกวากระบวนการดีไนตริฟเคชัน โดยงานวิจัยน้ีมี

วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพ คุณสมบัติทางเคมีของนํ้าในการบําบัดไนโตรเจนในระบบบําบัดนํ้าเสียระหวาง

โรงควบคุมคุณภาพนํ้าหนองแขมและโรงบําบัดนํ้าเสียทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปรียบเทียบกัน 

ระบบบําบัดทางชีววิทยาโรงควบคุมคุณภาพนํ้าหนองแขม ออกแบบใหการไหลของนํ้าเปนแบบ plug flow

ประกอบดวยถังเติมอากาศชนิดไหลแนวดิ่ง (Envirex Vertical Loop Reactors-VLR) ถังเติมอากาศ VLR จํานวน 3

ถัง คือถังแอนอกซิก (Anoxic), ออกซิก (Oxic) AR1 และ AR2 ถัง final AR คือ AR3 เปนถัง Polishing Tank โดยมี

การเติมอากาศเฉพาะหัวจายลมเทาน้ัน คา DO ท่ีออกแบบไวในถังเติมอากาศ VLR จํานวน 3 ถัง และ Final AR มีคา 

0,1,1, และ 2 มก./ล. ตามลําดับ

โรงบําบัดนํ้าเสียทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในสวนระบบชีวภาพมีลักษณะกระบวนการเจเอชบี ประกอบไป

ดวยถังท่ีมีระบบการยอยท้ังแบบไมใชอากาศและใชอากาศ โดยจะประกอบไปดวยถังตางๆ 4 ถังเรียงลําดับคือ Pre-

Anoxic รับตะกอนท่ีสูบยอนกลับจากถังตกตะกอนมีนํ้าเสียเขาถังปริมาณ 10% ของอัตราไหลรวม, Anaerobic รับนํ้า

จากถัง Pre-anoxic รับนํ้าเสียสวนท่ีเหลืออีก 90%, Anoxic รับนํ้าเสียจาก Anaerobic และนํ้าเสียท่ีผานการเติม

อากาศจากถัง Aerobic นํามาผสมกัน, และ Aerobic เติมอากาศเพ่ือใหจุลินทรียยอยสลายสารอินทรีย 

อุปกรณและวิธีการ
การหาประสิทธิภาพของระบบบําบัดโดยการเก็บตัวอยางจากโรงควบคุมคุณภาพนํ้าหนองแขม และระบบ

บําบัดนํ้าเสียทาอากาศสุวรรณภูมิเฉลียเก็บตัวอยางตั้งแตเดือนมิถุนายน 2551 ถึงเดือน เมษายน 2552 โดยเก็บ

ตัวอยางท่ีบริเวณนํ้าเขานํ้าออกและในถังปฎิกิริยาท่ีเกี่ยวของกับระบบชีวภาพ พารามิเตอรท่ีทําการตรวจวัดคือ คา

ความเปนกรด-ดาง (pH), คาออกซิเจนละลายนํ้า (DO) โดยใชpH probe และ DO probe, คาโออารพี (ORP) โดยใช

เคร่ือง ORP proobe, บีโอดี (BOD), ซีโอดี (COD) ความเปนดาง (Alkalinity), เจลดาหลไนโตรเจน (TKN),

แอมโมเนีย (NH3 ), ไนไตรต (NO2
-), ไนเตรท (NO3

-), ใชอุปกรณและวิธีการวิเคราะหตามมาตรฐานอเมริกา (APHA,

AWWA, and WEF.1998)

ผลและวิจารณ
จากตารางท่ี 1 จะเห็นวาคาบีโอดีของท้ังสองระบบน้ันเมื่อผานการบําบัดแลวจะมีคาต่าํกวา 20 มล./ล. คือ 

อยูระหวาง 5.2-6.5 มล./ล.และ 3.8-6.9 มล./ล. สําหรับโรงควบคมุคุณภาพนํ้าหนองแขมและโรงบําบัดนํ้าเสียทา

อากาศยานสุวรรณภูมิตามลําดับ การคํานวณประสิทธิภาพการลดไนโตรเจนพบวาอยูท่ี 52.50% และ 77% สําหรับ

โรงควบคมุคุณภาพนํ้าหนองแขม โรงบําบัดนํ้าเสียทาอากาศยานสุวรรณภูมิตามลําดับ

คาซีโอดีของนํ้าท่ีเขาระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีโรงควบคุมคุณภาพนํ้าหนองแขมมีปริมาณคอนขางต่าํ เมื่อเทียบ

กับซีโอดีท่ีเขาสูโรงบําบัดนํ้าเสียทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และมปีริมาณสารประกอบไนโตรเจนต่าํเชนเดียวกัน คา
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ความเปนกรด-ดาง (pH) ของระบบท้ังสองแหงมีคาคอนขางต่าํ คา pH ต่ํา อาจสงผลตอการเกิดไนตริฟเคชัน ซึ่งไนตริ

ฟายอิงแบคทีเรียทํางานไดดีท่ี pH 8-9 แตยังอยูในชวงท่ีเหมาะสมสําหรับดีไนตริฟายอิงแบคทีเรียคือ pH 6-8.5

(ธงชัย, 2545) จากการคํานวณอัตราสวน C/N เฉล่ียโรงควบคมุคุณภาพนํ้าหนองแขมเทากับ 6.59 และ 9.40 โรง

บําบัดนํ้าเสียทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งคา C/N ท่ีเหมาะสมสําหรับระบบบําบัดนํ้าเสียชมุชนโดยท่ัวไปจะอยู

ระหวาง 2 – 7 (Sedlak, RI. 1991)

ตารางที่ 1 ขอมูลคุณภาพน้ําของระบบบําบัดน้ําเสีย

หมายเหตุ : โรงควบคุมคุณภาพน้ําหนองแขมเก็บตัวอยาง ระหวางวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2552 โรงบําบัดน้ําเสียทา

อากาศยานสวุรรณภูมิเก็บตัวอยางระหวางวันที่ 18 สิงหาคม 2551 ถึง วันที่ 23 เมษายน 2552

จากตารางรางท่ี 2 การตรวจสอบการเกิดดีไนตริฟเคชัน พบวาโรงควบคุมคุณภาพนํ้าหนองแขม ความ

เขมขนของไนเตรต (NO3
- ) ในถงั Anoxic มีคาต่ํากวานํ้าท่ีเขาระบบ และคา pH ในระบบอยูในชวงท่ีใกลเคยีงสภาพ

เหมาะสม คือ 6.5-8.5 มก.-N/ล.และคาออกซิเจนละลายนํ้า (DO) มีคาต่ํากวา  1 มก./ล.

ตารางที่ 2 ขอมูลคุณภาพน้ําในระบบบําบัดในถังปฏิกิริยาเรียงตามลําดับ

ถังปฏิกิริยา
COD

(มก./ล.)

NH3

(มก.-N /ล.)

Alkalinity

(มก.-CaCO3/ล.

NO3
-

(มก.-N /ล.)

DO

(มก./ล.)

โรงควบคุมคุณภาพนํ้าหนองแขม A B A B A B A B A B

นํ้ากอนเขาระบบ

Anoxic

AR 1

AR 2

AR 3

74

61

64

34

48

45

38

23

30

15

8.68

6.16

2.80

5.04

1.96

5.6

6.72

6.72

8.26

3.92

210

190

70

150

200

180

190

160

180

150

5.28

1.94

3.09

2.66

5.04

22.7

13.1

7.66

11.6

7.97

-

0.65

0.48

0.68

3.81

-

0.24

4.29

4.16

4.43

โรงบําบัดนํ้าเสียทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ
C D C D C D C D C D

นํ้ากอนเขาระบบ

Pre Anoxic

Anaerobic

Anoxic

Aerobic

331

71

171

56

76

295

105

186

70

70

55.4

6.16

37.0

19.0

8.9

59.3

9.97

40.7

11.6

5.21

345

165

310

180

220

345

255

325

205

195

55

4.4

31.1

6.2

4.2

47.4

11.8

28.4

5.58

5.98

-

0.54

0.12

0.61

0.30

-

0.12

0.1

0.11

0.33

พารามิเตอร
โรงควบคุมคุณภาพนํ้าหนองแขม โรงบําบัดนํ้าเสียทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

นํ้าเขาระบบ นํ้าออกระบบ นํ้าเขาระบบ นํ้าออกระบบ

คาบีโอดี BOD (มก./ล.) 12-90 5.2-6.5 113-174 3.8-6.9

คาซีโอดี COD (มก./ล.) 64-106.4 15.2-28.9 182-344 21.5-92

คาเจลดาหลไนโตรเจน TKN (มก./ล.) 7.28-10.5 0.7-2.84 22.96-54.52 1.4-2.61

คาไนโตรเจน TN (มก.-N /ล.) 11.7-33.4 5.87-8.08 38.86-86.10 10.51-22.99

คาออกซิเจนละลายนํ้า DO (มก./ล.)

คาความเปนกรด-ดาง (pH)

-

6.7-7.0

5.52-7.30

6.7-7.7

-

6.9-7.4

4.24-7.44

6-6.71
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หมายเหตุ : วันที่ทําการเก็บตัวอยาง A = 9 ธันวาคม 2551, B = 3 เมษายน 2552, C = 28 ตุลาคม 2551, D = 23 เมษายน 2552 โดย

ให A และ C เปนตัวอยางขอมูลในฤดหูนาว, B และ D เปนตัวอยางในฤดูรอน

ในสวนการวิเคราะหกระบวนการไนตริฟเคชันในถังเติมอากาศ คา DO ในถังเติมอากาศ A1, A2 มีคา 0.48

และ 0.68 มก./ล. ซึ่งต่าํกวา 1 มก./ล. ในชวงเดือนธันวาคม 2551 นอกจากน้ียังพบวาสภาพดาง (Alkalinity) ในชวง

เวลาเดียวกันมีคาต่ํา เมื่อสภาพดางลดลงสงผลใหคาความเปนกรด-ดาง (pH) ลดลงไดงายขึ้นดวย จึงอาจเปนสาเหตุ

ใหเกดิผลกระทบตอประสิทธิภาพของกระบวนการไนตริฟเคชันโดยรวมได 

จากการวิเคราะหขอมูลของโรงบําบัดนํ้าเสียทาอากาศยานสุวรรณภูมิพบวา การเกิดดีไนตริฟเคชันในถงัแอ

นอกซิกคาไนเตรตและ COD มีคาลดลงในท้ังสองฤดู จาก 31.1 เหลือ 6.2 มก.-N/ล ในฤดูหนาว (ตุลาคม 2551) และ 

28.4 ลดลงเหลือ 5.58 มก.-N/ล. ในฤดูรอน (เมษายน 2552) สําหรับกระบวนการไนตริฟเคชันถังเติมอากาศพบวาคา

ความเขมขนของแอมโมเนียมีคาลดลงจาก 19 มก.-N/ล และ 11.6 มล.-N/ล เหลือ 8.9 มก.-N/ล และ 5.21 มก.-N/ล.

ในฤดูหนาวและฤดูรอนตามลําดบั แตคา DO ในสวนเตมิอากาศมีคาต่ํากวา 1 มก./ล. เน่ืองจากในถงัเตมิอากาศมี

การเวียนนํ้ากลับเขาสูถังแอนอกซิกซึง่ลดการเตมิออกซเิจนในสวนเวียนกลับน้ัน ทําใหคา DO เฉล่ียในถังเติมอากาศ

ลดลงต่ํากวา 1 มก./ล.

สรุป
งานวจิัยน้ีเปนการศึกษาประสิทธภิาพการเกิดกระบวนการไนตริฟเคชันและดีไนตริฟเคชันในระบบบําบัดนํ้า

เสียท่ีสามารถลดไนโตรเจนดวยวธิีการทางชวีภาพได จากการวิจัยพบวา โรงควบคมุคุณภาพนํ้าหนองแขมมอัีตราสวน 

C/N ท่ีเขาระบบและประสิทธิภาพการลดไนโตรเจนอยูท่ี 6.59 และ 52.50% โรงบําบัดนํ้าเสียทาอากาศยานสุวรรณ

ภูมิ 9.40 และ 77.00% เมื่อนําขอมูลคณุภาพนํ้าในสวนของกระบวนการชวีภาพของท้ังสองระบบมาวิเคราะห

เปรียบเทียบพบวาคา DO, Alkalinity, pH ในโรงควบคุมคุณภาพนํ้าหนองแขมในบางชวงยังไมอยูชวงท่ีเหมาะสมตอ

กระบวนการไนตริฟายอิงแบคทีเรียและดีไนตริฟายอิงแบคทีเรีย ทําใหการเกดิไนตริฟเคชันและดีไนตริฟเคชันยังไมมี

ประสิทธิภาพดีเทาท่ีควร 
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การสกัดกรดแอซิติกจากนํ้าท้ิงอุตสาหกรรมยางโดยใชเมททิวไอโซบิวทิวคีโตน

Extraction acetic acid from effluent wastewater of rubber industrial by methyl isobutyl
ketone

ดวงพร มูสิมูล1 อมรรัตน ดวงมูล1 และโกวิทย ปยะมงัคลา1

Daungporn Musimoon1, Amonrat Duangmool1 and Kowit Piyamongkala1

บทคัดยอ
ในงานวิจัยน้ีมีการศึกษาการนํากรดแอซิติกกลับมาใชใหมจากนํ้าท้ิงอุตสาหกรรมยาง โดยใชกระบวนการ

สกัดซึ่งมีการศึกษาถึงผลของระยะเวลาของการสกัดและปริมาณของเมททิวไอโซบิวทิวคีโตน การเพ่ิมระยะเวลาของ

การสกัดไมมีผลตอปริมาณการสกัดนํ้าท้ิงกรดแอซิติก การสกัดจะเพ่ิมสูงขึ้น ดวยการเพ่ิมปริมาณ ของเมททิวไอโซบิว

ทิวคีโตนและอัตราสวนของสารอินทรีย/นํ้าท้ิงกรดแอซิติก โดยพบท่ีปริมาณ 159.1 กรัมตอลิตร ท่ีอัตราสวน 4.4 : 1

ในขณะท่ีจํานวนคร้ังของการสกัดพบวาใชเพียงคร้ังเดียว 

คําสําคัญ : การสกัด กรดแอซิติก เมททิวไอโซบิวทิวคีโตน 

Abstract
Recovery of acetic acid from rubber industrial wastewater has been investigated. Extraction was

studied under various experimental conditions of equilibrium time and amount of methyl isobutyl ketone.

Increasing the equilibrium time was led not to a extraction of acetic acid. Extraction increases with the

amount of methyl isobutyl ketone and Organic/Aqueous ratio was found ratio 4.4 : 1 to be 159.1 g/L. The

effect of number of extraction was found that 1 state.

Keywords : Extraction, Acetic acid, Methyl isobutyl ketone

คํานําและวัตถุประสงค
กรดแอซิติกมีการใชเปนสารตั้งตั้นในการผลิต Acetic ester ตัวทําละลายในผลิตภัณฑเซลลูโลสอะซิเตด ยา

หรืออิเล็กโทรนิกส (Shi, et. al., 2005) ภายหลังจากการใชพบวา นํ้าท้ิงท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตจะมีกรดแอซิติก

ปนเปอนอยู การท้ิงนํ้าท้ิงในสภาพกรดลงสูแหลงนํ้าสาธารณะ โดยไมมีการบําบัดอยางเหมาะสม จะเกิดผลกระทบ

กับส่ิงแวดลอมโดยรอบโรงงาน ในป ค.ศ. 2006 กรดแอซิติกมีราคาตอหนวยคอนขางสูงประมาณ 1.2 เหรียญสหรัฐ

ตอกิโลกรัม (Mahfud, et. al., 2008) ดังน้ันการนํากรดแอซิติกในนํ้าท้ิงเจือจางกลับมาใชประโยชนจึงนับวามีความ

เหมาะสมเปนอยางยิ่ง Saha, และคณะ (2000) ศึกษาการนํากรดแอซิติกเจือจางกลับมาใชใหมโดยการกล่ัน พบวา 

สามารถนํากรดแอซิติกกลับมาใชงานไดประมาณรอยละ 30 Shin และคณะ (2009) ศึกษาการสกัดกรดแอซิติกจาก

กระบวนการทําแผนปรินต โดยใช 2-ethylhexyl alcohol เปนสารสกัด พบวา สามารถนํากรดแอซิติกกลับมาใช

ประโยชน โดยมีความบริสุทธิ์ของกรดแอซิติกรอยละ 99.8

1 ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กรุงเทพฯ 10800 ประเทศไทย

Department of Industrial Chemistly,Faculty of Appiled science,King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Bangkok 10800, Thailand
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ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงทําการศึกษา การนํากรดแอซิติกจากอุตสาหกรรมยางกลับมาใชงานอีกคร้ัง โดยใช

เทคนิคการสกัดดวยเมททิวไอโซบิวทิวคีโตน (Methyl-iso-butylketone, MIBK) ซึ่งเปนสารเคมีท่ีมีราคาไมแพง  ศึกษา

ระยะเวลาของการสกัดและอัตราสวนของกรดแอซิติกตอเมททิวไอโซบิวทิวคีโตน  นอกจากน้ันยังมีการศึกษาถึง

จํานวนคร้ังของการสกัดโดยวิธี Mccabe – Thiele

อุปกรณและวิธีการ
นํ้าท้ิงกรดแอซิติกจากอุตาหกรรมยาง นํามาหาความเขมขนเร่ิมตนของกรดแอซิติก เร่ิมจากความเขมขนท่ี

แนนอนของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด หาโดยนําสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดความเขมขน 3.0 โมลาร มา

ไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไฮโดรเจนเพทาเลท (Potassium hydrogen pathalate, KHP) ท่ีทราบ

ความเขมขนท่ีแนนอน โดยใชฟนอฟทาลีนเปนอินดิเคเตอร บันทึกปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซดท่ีใช แลว

คํานวณหาความเขมขนท่ีแนนอนของโซเดียมไฮดรอกไซด ไดเทากับ 2.99 โมลาร จากน้ันปเปตนํ้าท้ิงกรดแอซิติก

ปริมาณ 20.00 ลูกบาศกเซนติเมตร ใสในขวดรูปชมพู นําไปไทเทรตกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดความเขมขน 

2.99 โมลาร จนสารละลายเปล่ียนเปนสีชมพูใส บันทึกปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซด ท่ีใชจากน้ันนํามาคํานวณหา

ความเขมขนของกรดแอซิติกในนํ้าท้ิงตัวอยางไดเทากับ 259.5 กรัมตอลิตร  จากน้ันสกัดนํ้าท้ิงกรดแอซิติกดวยตัวทํา

ละลายเมททิวไอโซบิวทิวคีโตน โดยทําการศึกษาระยะเวลาของการสกัดจาก 5 – 20 นาที ปริมาณของเมททิวไอโซบิว

ทิวคีโตนท่ีใชในการสกัดจาก 10 – 25 ลูกบาศกเซนติเมตร และอัตราสวนของนํ้าท้ิงกรดแอซิติกตอเมททิวไอโซบิวทิวคี

โตนจาก 0.4 : 1 – 4.4:1

ผลและวิจารณ
การสกัดนํ้าท้ิงกรดแอซิติกโดยใชเมททิวไอโซบิวทิวคีโตนเปนตัวสกัด ศึกษาเวลาในการสกัดและปริมาณของ

เมททิวไอโซบิวทิวคีโตน ดังแสดงในรูปท่ี 1 พบวาการเพ่ิมเวลาท่ีใชในการสกัดจาก 5 นาที เปน 20 นาที ไมมีผลตอการ

เพ่ิมความเขมขนของกรดแอซิติกจากการสกัด ดังน้ันเวลาท่ีใชในการสกัด 5 นาที จึงถือวาเปนสมดุลของการสกัด

ในขณะท่ีการเพ่ิมปริมาณของเมททิวไอโซบิวทิวคีโตนจาก 10 ลูกบาศกเซนติเมตร เปน 25 ลูกบาศกเซนติเมตร มีผล

ทําใหความเขมขนของกรดแอซิติกท่ีสกัดไดเพ่ิมสูงขึ้นจาก 42.9 กรัมตอลิตร เปน 92.6 กรัมตอลิตร เน่ืองจากปริมาณ

ของตัวสกัดท่ีเพ่ิมขึ้นจะทําใหความสามารถในการสกัดเพ่ิมสูงขึ้นดวย

ผลอัตราสวนการสกัดของนํ้าท้ิงกรดแอซิติก ดังแสดงในรูปท่ี 2 พบวาเมื่อใชอัตราสวนระหวางเมททิวไอโซ

บิวทิวคีโตนตอนํ้าท้ิงกรดแอซิติกท่ีอัตราสวน 0.4:1 – 4.4:1 พบวา การเพ่ิมอัตราสวนระหวางเมททิวไอโซบิวทิวคีโตน

ตอนํ้าท้ิงกรดแอซิติก มีผลทําใหการสกัดกรดแอซิติกไดความเขมขนเพ่ิมสูงขึ้นจาก 42.9 กรัมตอลิตร เปน 159.1 กรัม

ตอลิตร ตามลําดับ เน่ืองจาก การเพ่ิมอัตราสวนระหวางเมททิวไอโซบิวทิวคีโตนตอนํ้าท้ิงกรดแอซิติก เปนการเพ่ิม

ปริมาณเมททิวไอโซบิวทิวคีโตนหรือตัวสกัด ซึ่งจะเปนผลใหความสามารถในการสกัดกรดแอซิติกเพ่ิมขึ้น  

การสกัดท่ีมี 3 องคประกอบ เมททิวไอโซบิวทิวคีโตน-นํ้าท้ิงกรดแอซิติก-นํ้า แสดงในรูปท่ี 3 เหนือเสน 

Isotherm แสดงสวนท่ีสารท้ัง 3 ชนิด สามารถละลายเปนเน้ือเดียวกันไดหมดและใตเสน  Isotherm เปนสวนท่ีสารท้ัง 

3 ชนิดแยกกันเปนสองชั้น และสามารถใชขอมูลใน Triangular diagram คํานวณเพ่ือหาจํานวนคร้ังของการสกัด
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เสน Equilibrium line คํานวณหาไดจากสมการท่ี 1

Ya =
k Xad

1 - k Xad

(1)

โดย คา kd หมายถึง  คาคงท่ีของสัมประสิทธิ์การกระจายระหวางความเขมขนของกรดแอซิติกในเมททิวไอโซบิวทิวคี

โตน ซึ่งมีคาเทากับ 0.66 (Green and Perry, 2007) Xa หมายถึง ปริมาณกรดแอซิติกในชั้น Raffinate และ Ya

หมายถึง ปริมาณกรดในชั้น Extract

ความเขมขนของนํ้าท้ิงกรดแอซิติก เสน Operating line หาจาก Triangular diagram สําหรับระบบสาม

องคประกอบ เมททิวไอโซบิวทิวคีโตน-นํ้าท้ิงกรดแอซิติก-นํ้า โดยจุดเร่ิมตนอยูท่ีจุด 0.158, 0 และจุดสุดทายอยูท่ีจุด

0.26, 0.098 ดังแสดงในรูปท่ี 4 โดยใชหลักการคํานวณตามหลักของ Overall material balance ควบคูกับขอมูลท่ี

แสดงใน Triangular diagram จะไดเปน 2 จุด จากน้ันทําการลากเสนเชื่อมจุด 2 จุด จะไดเสน Operating line และ

สามารถหาจํานวนคร้ังของการสกัดจากเสนท้ังสองมีท้ังหมด 1 คร้ัง

สรุป
การสกัดนํ้าท้ิงกรดแอซิติกโดยใชเมททิวไอโซบิวทิวคีโตนเปนตัวสกัด  พบวา ใชเวลาในการสกัด 5 นาที ท่ี

อัตราสวนเมททิวไอโซบิวทิวคีโตนตอนํ้าท้ิงกรดแอซิติก 4.4:1 สกัดกรดแอซิติกไดปริมาณ 159.1 กรัมตอลิตร การเพ่ิม

อัตราสวนของการสกัดจะทําใหสามารถสกัดกรดแอซิติกไดเพ่ิมขึ้นและการสกัดใชเพียงคร้ังเดียว
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การศึกษาปริมาณโอโซนในบรรยากาศของประเทศไทย

An investigation of the atmospheric ozone in Thailand

กุลนิษฐ ชวิปรีชา1 และเสริม จันทรฉาย2

Kulanist Chiwpreecha1 and Serm Janjai2

บทคัดยอ
ผูวิจัยไดทําการศึกษาปริมาณโอโซน (total column ozone) ในประเทศไทยโดยการวัดภาคพ้ืนดินและการ

ใชขอมูลดาวเทียม ในการศึกษาภาคพ้ืนดินผูวิจัยทําการวัดสเปกตรัมรังสีตรงของดวงอาทิตยดวยเคร่ือง multi-filter

rotating shadowband radiometer (MFR-7) ท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร จ. นครปฐม (13.82 ºN, 100.04 ºE) และนํา

ขอมูลท่ีไดมาคํานวณหาปริมาณโอโซน โดยใชเทคนิคของ King และ Bryne (1976) จากน้ันไดเปรียบเทียบปริมาณ

โอโซนท่ีไดกับคาปริมาณโอโซนท่ีไดจาก Total Ozone Mapping Spectrometer (TOMS) ท่ีตั้งบนดาวเทียม Earth

Probe ของ NASA การเปรียบเทียบพบวาผลสวนใหญสอดคลองกัน โดยมีความแตกตางในรูป root mean square

difference (RMSD) และ mean bias difference (MBD) เทากับ 2.2% และ -0.3% ตามลําดับ หลังจากการ

เปรียบเทียบ ผูวิจัยไดนําขอมูลโอโซนจาก TOMS ตั้งแตป 1996-2005 มาหาคาเฉล่ียรายเดือนและรายป และนําผลท่ี

ไดมาจัดแสดงในรูปแผนท่ี ซึ่งแสดงการเปล่ียนแปลงตามพ้ืนท่ีและตามฤดูกาลของปริมาณโอโซนในประเทศไทย

คําสําคัญ : โอโซนในบรรยากาศ โอโซนชั้นสตารโตสเฟยร ปริมาณโอโซนรวมในคอลัมนของบรรยากาศ

ความลึกเชิงแสง

Abstract
The amount of ozone in the atmosphere of Thailand was investigated by using a ground-based

measurement and a satellite approach. For the ground-based measurement, a direct solar radiation

spectrum was measured by employing a multi-filter rotating shadowband radiometer (MFR-7) at Silpakorn

University, Nakhon Pathom (13.82 ºN, 100.04 ºE). The radiation data from the measurement were used to

derive total column ozone by using the technique of King and Bryn (1976). The values of this total column

ozone were compared with those obtained from the Total Ozone Mapping Spectometer on board the

Earth Probe satellite of NASA and the both ozone data set were in good agreement with discrepancies in

terms of root mean square difference (RMSD) and mean bias difference were found to be 2.2% and

-0.3%, respectively. After the comparison, the total column ozone from TOMS for the period of 1996 to

2005 was averaged to obtain the monthly and yearly mean values and the results were shown as maps.

The maps reveal geographical and seasonal variation of total column ozone over Thailand.

Keywords : Atmospheric ozone, Stratospheric ozone, Total ozone column, Residual optical depth

1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย

The Demonstration School of Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand
2 หองปฏิบัติการฟสิกสบรรยากาศ ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย

Laboratory of Atmospheric Physics, Department of Physics, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand
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คํานํา
โอโซนเปนองคประกอบท่ีสําคัญของบรรยากาศโลก เน่ืองจากเปนกาซท่ีชวยดูดกลืนรังสีอุลตราไวโอเลตจาก

ดวงอาทิตยใหมีปริมาณท่ีพอเหมาะตอการดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตบนโลก โดยท่ัวไปปริมาณของกาซโอโซนใน

บรรยากาศจะเปล่ียนแปลงตามความสูงจากพ้ืนผิวโลก ซึ่งมีความหนาแนนสูงสุดท่ีความสูงประมาณ 20-30 กิโลเมตร

จากพ้ืนผิวโลก หรือท่ีเรียกกันวาชั้นบรรยากาศของโอโซน (ozone layer) ซึ่งอยูในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟยร 

(stratosphere) นอกจากน้ียังมีกาซโอโซนจํานวนเล็กนอยในบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟยร (troposphere) ซึ่งเปน

บรรยากาศท่ีหอหุมจากพ้ืนผิวโลกถึงความสูงประมาณ 10 กิโลเมตร ปริมาณโอโซนท้ังหมดในชั้นบรรยากาศจะ

เรียกวา ปริมาณโอโซนรวม (total column ozone) กาซโอโซนท้ังหมดในบรรยากาศจะทําหนาท่ีปองกันไมใหรังสี

อุลตราไวโอเลตบี (UV-B) ซึ่งเปนรังสีท่ีมีอันตรายผานเขามาถึงพ้ืนโลกมากเกินไป ปจจุบันขอมูลปริมาณโอโซนใน

ประเทศไทยยังมีจํานวนจํากัด ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงเสนอท่ีจะศึกษาปริมาณโอโซนในประเทศไทยท้ังจากการวัดและ

จากดาวเทียม

อุปกรณ วิธีการ และผลการวิจัย
การศึกษาโอโซนโดยการวัดภาคพื้นดนิ

การวดัภาคพ้ืนดิน มีขอดีคือสามารถศึกษาโอโซนเฉพาะจดุ ซึ่งสามารถทําไดละเอียดกวาการใชขอมูล

ดาวเทียม แตมีขอดอยคือไมสามารถทําไดกวางขวางเพราะเคร่ืองวัดมีราคาแพง ในงานวิจยัน้ี ผูวิจัยไดทําการศึกษา

โอโซนท่ีสถานีวัดรังสีอาทิตยของมหาวิทยาลัยศิลปากรซึง่ตัง้อยูท่ีดาดฟาชั้น 10 อาคารวิทยาศาสตร 1 มหาวิทยาลัย

ศิลปากร จงัหวดันครปฐม (13.82 ºN, 100.04 ºE) โดยจะใชเคร่ือง multi-filter rotating shadowband radiometer

(MFR-7) ทําการวัดรังสีตรงของดวงอาทิตยในชวงความยาวคล่ืน 413, 494, 612, 691 และ 864 nm ในชวงเวลา

ตั้งแตเดือนเมษายน 2003 ถึงเดอืนกุมภาพันธ 2005

ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมาทําการคาํนวณหาปริมาณโอโซนในรูปของ total column ozone โดยใชเทคนิคของ 

King และ Bryne (1976)

จากวิธีของ King และ Bryne จะเร่ิมจากการนําขอมูลความเขมรังสีอาทิตยจาก MFR-7 มาคํานวณความลึก

เชิงแสงของฝุนละอองในชวงท่ีทองฟาไมมเีมฆบดบังดวงอาทิตย โดยอาศยัสมการ

am)oaR(
onn eII 
  (1)

โดยท่ี nI เปนรังสีตรงท่ีวดัไดจาก MFR-7 มีหนวยเปน W/m2-m, onI เปนรังสีนอกบรรยากาศโลก มีหนวยเปน 

W/m2-m, R เปนความลึกเชิงแสงจาก Raleigh scattering, a เปนความลึกเชงิแสงของฝุนละออง (aerosols),

o เปนความลึกเชงิแสงของโอโซน และ am เปนมวลอากาศ คา R ขึ้นกับความยาวคล่ืนและความดันอากาศซึง่

สามารถคํานวณไดจากสมการของ Leckner (1978) สําหรับคา o คํานวณไดจากสมการ (Iqbal, 1983)

  oo k (2)

เมื่อ  เปนปริมาณโอโซน และ ok เปนสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีดวงอาทิตยของโอโซน
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ถาเราสมมติคาปริมาณโอโซน  ในสมการ (2) เราจะสามารถคาํนวณคาความลึกเชิงแสงของฝุนละออง 

a ได โดยท่ัวไปคา a จะขึ้นอยูกับความยาวคล่ืน ตามสมการเอมไพริคัล (King and Bryne, 1976) ตอไปน้ี

      2a lnclnbaln   (3)

ผูวิจัยจะสมมตคิา  และคํานวณคา a แลวนําคา a ท่ีไดจากสมการ (1) มาฟต (fit) ดวยสมการ (3)

เพ่ือหาคา a, b และ c และหาคาความคลาดเคล่ือนของการฟตในรูปของ Root Mean Square Difference (RMSD)

จากน้ันจะทําการแปรคาปริมาณโอโซน  ในสมการ (2) จนผลการฟตกราฟไดคา RMSD ต่ําสุด ซึ่งจะไดวาคา  ท่ี

สมมติมีคา RMSD ต่ําสุดเปนคาปริมาณโอโซนท่ีได ผูวิจัยไดใชวิธีดังกลาวหาคาปริมาณโอโซนในชวงเดือนเมษายน

2003 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2005 ผลท่ีไดแสดงดังรูปท่ี 1

Nakhon Pathom (MFR-7)
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รูปท่ี 1 คาปริมาณโอโซนของสถานีนครปฐม (MFR-7) ในวันท่ีทองฟาแจมใส

ในระหวางป ค.ศ. 2003-2005 จํานวน 65 วัน 

จากกราฟรูปท่ี 1 พบวา ปริมาณโอโซนท่ีวัดไดจากสถานีนครปฐมมีการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลในรอบป 

โดยจะมคีาคอยๆ เพ่ิมขึ้นจากเดอืนมกราคมไปจนถงึคาสูงสุดในชวงเดือนพฤษภาคม และตัง้แตเดือนพฤษภาคมจน

ถึงเดือนกันยายนคาปริมาณโอโซนจะมีคาคอนขางคงท่ี จากน้ันจะคอยๆ ลดลงถึงคาต่ําสุดในชวงเดือนธันวาคมถึง

เดือนมกราคม โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 262±7 DU (Dobson Unit)

การเปล่ียนแปลงในลักษณะดงักลาว เกิดขึ้นเน่ืองจากอิทธิพลของรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตยนอก

บรรยากาศโลก (Extraterrestrial ultraviolet radiation) เหนือจงัหวัดนครปฐม โดยปริมาณโอโซนท่ีเกิดขึ้นจะแปรตาม

ปริมาณความเขมรังสีอัลตราไวโอเลต (Janjai et al., 2010)

การศึกษาโอโซนจากขอมูลดาวเทียม

จากความสําคัญของขอมูลปริมาณโอโซน องคการ NASA ของสหรัฐอเมริกาจงึสงดาวเทียมท่ีติดตั้งอุปกรณ

วัดโอโซนท่ีเรียกวา Total Ozone Mapping Spectrometer (TOMS) ขึ้นไปวัดปริมาณโอโซนในบรรยากาศโลก ใน
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งานวจิัยน้ีผูวจิัยจะนําขอมูลจาก TOMS ซึ่งติดตัง้บนดาวเทียม Earth Probe (EP) ในชวง ค.ศ. 1996-2005 มาทําการ

วิเคราะหการกระจายตามพ้ืนท่ีของปริมาณโอโซนท่ัวประเทศไทย ขอมูลดังกลาวมีความละเอียดเชิงพ้ืนท่ี (spatial

resolution) ประมาณ 1 องศาละติจูด x 1.25 องศาลองจจิูด 

กอนท่ีนําขอมูลโอโซนจาก TOMS มาใชงาน ผูวิจัยจะตรวจสอบความละเอียดถูกตองของขอมูลดังกลาว 

โดยเปรียบเทียบกับขอมูลท่ีไดจากการวัดท่ีนครปฐม โดยใชขอมูลจาก MFR-7 ซึ่งกลาวในหัวขอท่ีแลว (รูปท่ี 2) ผล

การเปรียบเทียบพบวาคาสวนใหญสอดคลองกัน โดยมีความแตกตางในรูปของ RMSD และ MBD เทากับ 2.2% และ 

-0.3% ตามลําดับ 

รูปท่ี 2 การเปรียบเทียบปริมาณโอโซนท่ีวัดไดจาก MFR-7 กับท่ีไดจาก TOMS

หลังจากน้ัน ผูวจิัยไดนําขอมูลปริมาณโอโซนจาก TOMS ในชวงเวลาจาก ค.ศ. 1996 ถึง 2005 มาหา

คาเฉล่ียรายเดือนและรายป มาจดัแสดงในรูปแผนท่ี (รูปท่ี 3 และ 4)

รูปท่ี 3 ปริมาณโอโซนเฉล่ียรายป (1996-2005) ของประเทศไทย

N = 59

RMSD = 2.2%

MBD = -0.3%

R2 = 0.8633
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รูปท่ี 4 คาปริมาณโอโซนรายวันเฉล่ียตอเดือน (1996-2005) ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีของประเทศไทย
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จากรูปจะเห็นการกระจายตามพ้ืนท่ีของปริมาณโอโซนในบรรยากาศของประเทศไทย โดยคาปริมาณโอโซน

ของประเทศไทยมีคา 220-290 DU โดยปริมาณโอโซนจะมีคาต่าํในฤดูแลง (พฤศจกิายน-กุมภาพันธ) และจะมีคาสูง

ในฤดูฝน (มีนาคม-ตุลาคม) กลาวคือ ปริมาณโอโซนจะคอยๆ เพ่ิมขึ้นจากตนปจนถึงคาสูงสุดในชวงกลางป และจะ

คอยๆ ลดลงจนถึงคาต่าํสุดในชวงปลายป ซึง่จะสอดคลองกับคาปริมาณโอโซนท่ีวัดไดจากสถานีวดัภาคพ้ืนดิน

สรุป
ผูวิจัยไดทําการวัดความเขมรังสีอาทิตยโดยใช MFR-7 ท่ีจังหวัดนครปฐม และนําขอมูลมาคาํนวณปริมาณ

โอโซน ผลท่ีไดพบวาปริมาณโอโซนมีการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล จากน้ันไดทําการเปรียบเทียบปริมาณโอโซนท่ีได

จาก MFR-7 กับ ขอมูลท่ีไดจากดาวเทียม TOMS ในชวงเวลาตัง้แตป ค.ศ. 1996-2005 พบวาขอมูลสวนใหญมคีา

สอดคลองกันโดยมีคาความแตกตางในรูปของ RMSD และ MBD เทากับ 2.2% และ -0.3% ตามลําดับ จากน้ันผูวิจัย

ไดทําการวิเคราะหการกระจายตามพ้ืนท่ีของปริมาณโอโซนจากขอมูล TOMS และจัดแสดงในรูปแผนท่ี ผลท่ีไดพบวา 

โอโซนเพ่ิมขึ้นจากเดือนมกราคมไปจนถึงคาสูงสุดในชวงกลางป และคอยๆ ลดลงจนต่าํสุดในชวงปลายป นอกจากน้ี

ปริมาณโอโซนยังแปรตามละติจดูดวย กลาวคือในฤดูฝนปริมาณโอโซนท่ีบริเวณละติจดูสูงจะมคีาสูงกวาบริเวณท่ีมี

ละติจูดต่าํ ในขณะท่ีในฤดูหนาว บริเวณละตจิูดต่าํกวาจะมีปริมาณโอโซนสูงกวาบริเวณละตจิูดสูง

คําขอบคุณ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ท่ีใหทุนสําหรับการทํางานวจิัยน้ี ไว ณ ท่ีน้ี

เปนอยางสูง ขอขอบคุณองคการ NASA ท่ีไดกรุณาใหขอมูลโอโซนจาก TOMS ท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินงาน 
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การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสรางความมั่นคงในวิถีชีวิตของเกษตรกร

Applying sufficiency economy philosophy for creating farmer’s livelihood security

กมลทิพย คําใจ1

Kamolthip Kamchai1

บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายท่ีจะศึกษาวิเคราะหถึง วิถีการดําเนินชีวิตของเกษตรกรกับการรับรูหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงใน 3 ลักษณะ คือความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัวและไดนําไป

ประยุกตใช เพ่ือใหสามารถเขาถึงระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงในการพ่ึงตนเอง แกไขปญหาความยากจน

การศึกษาใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และสรางขอสรุปจากทฤษฎีมาใชอธิบายประกอบการวิเคราะห สังเคราะห ปจจัยเหตุ

และผลทางความคิดเพ่ือหาขอสรุปท่ีเปนคําตอบของการวิจัย โดยกําหนดนิยามและขอบเขตของเศรษฐกิจพอเพียงวา

ประกอบดวยกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 4 ดาน คือ การบริโภค การผลิตการแลกเปล่ียน และการจัดสรรผลผลิต ของกลุม

เกษตรกรจากโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน จํานวน 5 ชุมชน ท่ีมีคุณลักษณะตามนิยามและขอบเขต

ของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีไดกําหนดไว ผลการวิเคราะหถึงวิถีการดําเนินชีวิตของเกษตรกรพบวาสวนใหญมีปญหาจาก

สภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนทางดานหน้ีสิน ความยากจน มีรายไดจากการเกษตรไมเพียงพอกับรายจาย ถึง 87 %

เน่ืองจากการดําเนินชีวิตของเกษตรกรไมไดนําหลักการของการดําเนินชีวิตตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง ดานเงื่อนไข

ความรู เกษตรกรสวนใหญรูไมเทาทันปญหาของภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา การวางแผนการผลิต การสรางกลไกราคา

ทางดานการตลาด และระบบการกูเงิน จึงทําใหถูกเอาเปรียบและไมมี เงื่อนไขศีลธรรม เกษตรกรมีความไมมั่นคงทาง

ภาวะเศรษฐกิจสงผลกระทบตอสภาวะทางจิต จึงทําใหเงื่อนไขของความซื่อสัตยตอการชําระหน้ี ความอดทน ความ

ขยัน และสามัคคีในการทําการเกษตรลดนอยถอยลง  สําหรับรูปแบบการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

วิเคราะหได 2 รูปแบบ คือ แบบพ้ืนฐาน ท่ีเนนการสรางพ้ืนฐานการดําเนินชีวิตใหพอมีพอกิน พ่ึงตนเองโดยไมโลภ 

ดวยการเร่ิมทําการเกษตรทฤษฎีใหมในขั้นท่ี 1 และแบบกาวหนา เพ่ือเปนการสงเสริมใหเกิดการรวมมือชวยเหลือกัน 

เพ่ือใหสวนรวมไดรับประโยชนและเกิดการแลกเปล่ียนความรูระหวางกัน ดวยกิจกรรมทางเศรษฐกิจท้ังส่ีดาน คือ

ดานการบริโภค เกิดการปรับเปล่ียนแนวทางการดําเนินชีวิต ใหมีความพอประมาณ ไมฟุมเฟอย เกิดการพ่ึงตนเอง

และเหลือแบงปนใหผูอ่ืน และการออม ดานการผลิตการแลกเปล่ียน และการจัดสรรผลผลิต ดวยวิธีการทําเกษตร

อินทรีย ลดการใชสารเคมีเพ่ือเปนการสรางความสมดุลคืนใหกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เนนการผลิตท่ีพ่ึงตนเองใช

แรงงานเปนหลัก ตามกําลังการผลิตท่ีเหมาะสม และจัดการดวยตนเองไดทําใหลดตนทุน การทําเกษตรผสมผสาน

แทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพ่ือชวยกระจายความเส่ียงใหแกเกษตรกรและมีรายไดสม่ําเสมอ  การแลกเปล่ียนความรู

และรวมกลุมกันผลิตและแปรรูปสินคาเกษตร เพ่ือสรางการลงทุนและรับผลประโยชนรวมกัน สรางความสามัคคี  

ซื่อสัตย ขยัน นํ้าใจ ในการทํางาน ไมโลภ คําน่ึงถึงผลประโยชนระยะยาว อันเปนเงื่อนไขความรูและคุณธรรมท่ีเห็นได

ชัดของกลุมเกษตรกร

คําสําคัญ : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความมั่นคง 

1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 202 ถ.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300

Faculty of Management Sciences, International College Chiang Mai Rajbhat University 202 Changpeuk Rd. Muang Chiang Mai 50300
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Abstract
This study had an objective to analyze how famer livelihood influenced by sufficiency economy

philosophy including sufficiency, reasoning and immunization. The farmers applied this philosophy in

order to fullfill sufficiency economy and were able to rely on themselves, as well as solved the poverty

problem. A definition and a scope of sufficiency economy refer to 4 economic activities; 1) consuming 2)

production 3) exchanging and 4) allocate farm produce.

This study was a qualitative research and created a conclusion. The areas of study were the

Northern part. The sample groups were 5 communities with the characteristic as defined in the definition

and scope of sufficiency economy from sufficiency economy study center. The result of analyzing

farmer’s livelihood was that most of agriculturists had the problems of debt, poverty with 87 percentages

of less income than expense. Concerning knowledge, most of the agriculturists lacked of knowledge to

pursue the problem of economic downturn, loan contract. In addition, they lacked of knowledge to

produce agricultural products in order to be consistent with consumers’ needs, to negotiate with the

middlemen who took advantage of them regarding the price of agricultural products Thus, there were two

types of applying sufficiency economy 1) the fundamental type was creating basic living which is to be

self reliance, lack of greed. This would occurred by starting to do the new theory of agriculture and 2)

the progressive type was to promote and make a coordination for exchanging knowledge theory through

4 types of economic activities; consumption was to adjust and change their living to be thrifty, setting up

only the essential things in their household, production, exchange, allocate the products by adjusting the

agricultural area by doing organic agriculture, reduce chemical substance for planting, preserve soil by

avoiding chemical substance, emphasis in using all resource economically and effectively. The

congregation of agriculturists to produce and creating the processed agriculture products, giving,

sharing, coordination, unity and lack of greed were the important morality which could be seen more

clearly.

Keywords : sufficiency economy philosophy, applying how to use sufficiency economy philosophy,

stability

คํานํา
บทบาทของสังคมไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจระบบทุนนิยมเมื่อมีการใชแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 1-10 ประเทศ

ไทยมีความเจริญกาวหนาทางดานวัตถุมากขึ้นตามลําดับ พรอมกับการเผชิญปญหาวิกฤตทางดานเศรษฐกิจ บทสรุป

ของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมสูความเจริญไดสงผลกระทบกับสังคมไทยท่ียังหาขอยุติไมได คือ 1) ปญหา

ความเหล่ือมลํ้าทางการกระจายรายได 2) ปญหาหน้ีสินและความยากจน และ 3) ปญหาความแปรปรวนของสภาพ

ดินฟาอากาศ เน่ืองจากความไมสมดุลของการพัฒนากับธรรมชาติ (ธรรมชาติถูกใชและทําลายมากกวาสรางขึ้นมา

ทดแทน) ดังน้ันแนวทางในการนอมนําเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนสวนสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ  
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มาสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมเพ่ือมุงสูการพัฒนาคนและสังคมไทยจึงมีความจําเปนอยางยิ่งในฐานะท่ีเปนเคร่ืองมอืใน

การลดภาวะวิกฤตดังกลาว

ทิศทางของการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติในรูปของหลักการสรางความ “พออยู

พอกิน” เพ่ือใชปรับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เปนการสรางพ้ืนฐานทางดานความคิด จิตใจ ตลอดจน

ยอมรับท่ีปฏิบัติเพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหาท่ีมีอยูเพ่ือใหเกิด “ความพอมี-พอกิน” เพ่ือสรางฐานคิด และการ

ปฏิบัติวิถีการดําเนินชีวิตท่ีมั่นคงพอสมควรและปฏิบัติได พรอมรับการเปล่ียนแปลง เปนการสรางเกราะคุมกันตนเอง

ไดอยางมั่นคงและเกิดความสมดุล สามารถนําไปปฏิบัติไดในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน เพ่ือให

ดําเนินชีวิตตามทางสายกลางและพรอมท่ีจะอยูไดในยุคโลกาภิวัตน ดวยความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีระบบ

คุมกันตัวท่ีดีพอสมควรตอปจจัยส่ิงแวดลอมและผลกระทบท้ังภายในและภายนอก เพ่ือการอยูรอดและดูแลตัวเองได

โดยไมตองพ่ึงพาภายนอกในทุกมิติ  ความสําคัญของการประยุกตใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีจุดเร่ิม

จากภาคการเกษตรไปสูการสรางวิถีชีวิตเพ่ือสรางฐานคิด ฐานการผลิต และฐานชีวิต  เพ่ือการแกไขปญหาความ

ยากจน  ใหเปนความพอมี พอกิน ในระดับความสมดุลของครอบครัวและชุมชน สูทิศทางของการพัฒนาเพ่ือการแกไข

ปญหาความยากจนและยกระดับความเปนอยูของเกษตรกร และกลุมเกษตรกรในชุมชนใหเหมาะสม  กับปจจัยท่ี

เกี่ยวของ ตลอดจนปญหาอุปสรรค ท่ีมีและเกิดขึ้น จะทําใหชุมชนสามารถเขาใจและชวยกันคิดแกไข นําไปสูระดับ

ของการพัฒนารวมกัน 

ดังน้ันการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสรางความมั่นคงกับวิถีชีวิตของเกษตรกร จึงเปนการ

ศึกษาวิเคราะหปจจัยเชิงเหตุผลตอรูปแบบการพัฒนาแนวคิด ของการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ 

ภายใตพื้นฐานที่เกิดการเรียนรู รวมคิด วางแผนและจะพัฒนาคนไปสูกระบวนการผลิตที่เหมาะสมของกลุม

เกษตรกร  ดวยการคํานึงถึงศักยภาพพื้นฐานทางดานการผลิตของตนเองของชุมชน รวมถึงการมองภูมิสังคม

วัฒนธรรม การพ่ึงพาอาศัยกัน และเนนพ่ึงพาตนเอง เพ่ือสรางภูมิคุมกันแกครอบครัว ชุมชน สังคม ใหมองถึงความ

มั่นคงในชีวิต เพ่ือเขาใจ และสรางเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีใหมั่นคงอยูบนพ้ืนฐานความเปนจริงของสังคมวัฒนธรรม

และส่ิงแวดลอม ไมใชมองคานิยมในระบบเศรษฐกิจท่ีคํานึงถึงผลผลิตและรายไดแตเพียงอยางเดียว สําหรับบทสรุป

ของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อหารูปแบบความเหมาะสมของการประยุกตใชแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร

ทฤษฎีใหม ในการแกไขปญหาและสรางวิถีการดําเนินชีวิตที่มั ่นคงของเกษตรกร ดวยการบูรณการศาสตรใน

ลักษณะใดบางและกอใหเกิดแนวคิดสูการปฏิบัติที ่สามารถปรับเปลี่ยน เชื ่อมโยงวิถีช ีว ิต จิตใจ สังคมและ

ส่ิงแวดลอมเขาดวยกันอยางดุลยภาพ สามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืน หรือสามารถเพ่ิมระดับการขับเคล่ือน 

ขยายทิศทางของการปรับเปล่ียนชุมชนสังคมใหมีระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงท่ีขยายผลมากขึ้น 

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาบริบทของวิถีการดําเนินชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ศึกษารูปแบบของการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหมเพ่ือสรางความมั่นคงกับวิถี

ชีวิตของเกษตรกร ภายใตบริบทและศักยภาพของเกษตรกรท่ีตางกันเพ่ือศึกษาความเปนไปไดท่ีแทจริง
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วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาในคร้ังน้ีเพ่ือตองการทราบถึง บริบท ในการดําเนินชีวิตของเกษตรกร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ดวยวิธีวิเคราะหท่ีเปนระบบในเชิงเหตุผล โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพเปนหลักในรวบรวมขอมูล ท้ังในรูปแบบ

การสัมภาษณ แบบสอบถามและการทบทวนเอกสาร เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาทดสอบกับ กลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ีกลุม

ตัวอยาง ของโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนจํานวน 5 ชุมชน เพ่ือวิเคราะหถึงรูปแบบของการประยุกตใช

เศรษฐกิจพอไดนําไปปฏิบัติและเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ตามกรอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 4 ดาน คือ การบริโภค 

การผลิต การแลกเปล่ียน และการจัดสรรผลผลิตใหเหมาะสมอยางไรในบริบทและสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน

โดยประชากร (Population) ท่ีใชในศึกษาไดแก กลุมเกษตรกรท่ีมีรูปแบบการดําเนินชีวิตตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม ของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในจังหวัดเชียงใหม ท้ังส้ิน 24 แหง และ

กลุมตัวอยางเกษตรกรท่ีมีความเขาขายและมีรูปแบบการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎี

ใหม ในระดับการประเมินดีเยี่ยมในป 2551 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ จากพ้ืนท่ี 5 ชุมชน ในอําเภอดอยสะเก็ด 

อําเภอสันกําแพง อําเภอพราว อําเภอแมอาย และอําเภอสันปาตอง  วิจัยคร้ังน้ีตองการสรางความเขาใจปรากฏการณ

ในเชิงเหตุผล ดวยวิธีวิเคราะหท่ีเปนระบบโดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพเปนหลัก และการวิจัยเชิงปริมาณเปนสวน

สนับสนุน ดังน้ันเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังน้ีคือ แบบสัมภาษณและแบบสอบถามเพ่ือวิเคราะหถึง 

จุดแข็ง จุดออน วิกฤต และโอกาส(SWOT ANALYSIS) ของบริบทพ้ืนท่ีและวิถีการดําเนินชีวิตของเกษตรกร และ

วิธีการวิเคราะหขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถามเปนเชิงพรรณนา (Exploratory Research) โดยการเจาะลึกและ

การสัมภาษณเชิงกลุมเพ่ืออธิบายปรากฏการณในเชิงเหตุผลเปนหลัก ในการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และทฤษฎีใหมเพ่ือสรางความมั่นคงในการดําเนินชีวิตของเกษตรกร 

ผลการวิจัย
ดานบริบทและวิถีการดําเนินชีวิตของเกษตรกร พบวา เกษตรกรสวนใหญมีจุดเดน หรือความพรอม

ศักยภาพทางบุคคล ภูมิปญญาดานการเกษตรในทองถิ่น มีสภาพพ้ืนท่ีทําการเกษตร อยูในระดับดี และเกษตรกรมี

ความรูพ้ืนฐานดานการเกษตร และมีโอกาสเขาถึงหนวยงานภาครัฐ หรือองคกรท่ีใหความสนับสนุนในการพัฒนาดาน

การเกษตรกรรมในแตละพ้ืนท่ีอยูในระดับปานกลาง  ทางดานจุดดอยและอุปสรรคพบวา เกษตรกรสวนยังขาดความ

ขยัน มุงมั่น และอดทน และการประยุกตหรือเชื่อมโยงความรูดวยการพ่ึงตนเอง การเรียนรูนําไปสูการเลียนแบบ แขง

หรือแยงกันทํา โดยไมไดทดลองปฏิบัติหรือศึกษาใหเขาใจอยางแทจริง เมื่อไมไดผลในระดับตนทําใหเกิดการทอถอย 

ไมยอมหาทางแกไขและไมทําตอ รอการเลียนแบบท่ีจะผลิตอะไรแลวใหไดผลตอบแทนอยางเต็มประสิทธิภาพ อีกท้ัง

การเชื่อมโยงทางดานหลักความรูวิชาการและการปฏิบัติจริงทางดานการเกษตรตองอาศัยการประยุกตและปรับให

เหมาะสมตามสภาพพ้ืนท่ี ซึ่งเกษตรกรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของดานการเกษตรยังไมสามารถสรางความเขาใจและนํา

ประยุกตเพ่ือการปฏิบัติรวมกันไดอยางสมบรูณ 

เมื่อศึกษาถึงวิถีการดําเนินชีวิตของเกษตรกร พบวา ดานการผลิตเกษตรกรมีความคิด และความเชื่อ

เปล่ียนแปลงไปตามกระแสการผลิตและบริโภค คานิยมทางสังคม  จึงการผลิตท่ีเนนการลงทุนมากเพ่ือหวัง

ผลตอบแทนท่ีสูงโดยไมเขาใจอยางแทจริง เนนผลิตตามนโยบายรัฐและผลิตตามกระแสความตองการของตลาด 

คาดหวังถึงผลตอบแทนท่ีไดมากขึ้นไปสรางคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีความชื่นชมในการบริโภคสินคาฟุมเฟอยตาม

กระแสนิยมทางสังคมปจจุบันมากขึ้น จนหลงลืมวิถีการดําเนินชีวิตท่ีเรียบงายและขาดการวิเคราะหถึงหลักการ ความ
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เหมาะสมเหตุผลความจําเปนตามสถานการณจริง  เมื่อนักวิจัยไดใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขาไปวิเคราะห

รวมกัน ทําใหทราบถึงปญหาในการดําเนินชีวิตท่ีเปนอยูในปจจุบัน คือ เกษตรกรมี ปญหาทางดานเศรษฐกิจดาน

หน้ีสินและความยากจนพบถึง 87% ปญหาทางดานการศึกษาและการเรียนรูพบ 50% ปญหาทางดานสาธารณสุข

พบ 42% ปญหาทางดานการจัดการส่ิงแวดลอมพบ 40% และปญหาทางดานสังคมและวัฒนธรรมพบ 30% ขอสรุป

จากเกษตรกรมีความตองการมากท่ีสุดในการแกไขปญหาความยากจนและภาวะหน้ีสินของ 

ผลการศึกษารูปแบบของการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหมเพ่ือสรางความมั่นคงกับ

วิถีชีวิตของเกษตรกร ภายใตบริบทและศักยภาพของเกษตรกรที่ตางกันเพื่อศึกษาความเปนไปไดที่แทจริง ในกลุม

เกษตรกรจากพ้ืนท่ี 5 ชุมชน ตามกรอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่ีประการ ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันท่ีดี) และ เงื่อนไขความรู และคุณธรรม เพ่ือปรับแนวคิดสูการปฏิบัติของเกษตรกร

ท่ีเปนจริงไดเทียบกับทฤษฎีใหมตามระดับขั้นของการเปนเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีอยู 2 รูปแบบ คือ แบบพ้ืนฐานและ

แบบกาวหนา สามารถอธิบายตามกรอบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดดังน้ี

กลุมเกษตรกรของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด พบวา  

ความสําเร็จของการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษีใหม อยูท่ี การนําปญหาไปสูเหตุผล ดวย

ความภูมิใจในอาชีพ ภูมิปญญาและการรักษาพ้ืนท่ีเกษตรกรรมไมใหถูกขายใหกับนายทุน ทําใหเกษตรกรรวมกลุมกนั

หาแนวแกไขปญหาความยากจนและส่ิงแวดลอมท่ีมีอยู  ดวยกิจกรรมการผลิตเพ่ือแกปญหาเร่ืองตนทุนคาแรงและปุย 

ท่ีมีราคาสูงขึ้น โดยอาศัยความรวมมือ คนรวยชวยคนจน และการสนับสนุนโครงการจากภาครัฐ(SML) จนเกิดเปน

กลุมผลิตปุยบานดอกแดง และกลุมเพาะเห็ด  สงผลตอการลดตนทุนคาปุยเคมีดวยทําปุยหมักชีวภาพ ท่ีใชวัตถุดิบ

จากเศษฟางขาวในท่ีนาท่ีเคยเปนปญหาดานส่ิงแวดลอมจากการเผาตอซังไปผลิตเปนปุยหมักชีวภาพ การนําฟางขาว

ไปเพาะเห็ดฟางและการนํากอนเชื้อเห็ดกลับไปสูกระบวนการทําปุยหมักไดอีกรอบ อธิบายไดถึงความพอประมาณ

ของพ้ืนท่ีปลูกขาวไปสูเหตุผลของการลดตนทุนดวยการใชและผลิตปุยชีวภาพท่ีเปนรายไดหมุนเวียนกลับมาสูกลุมได

อยางมีประสิทธิภาพ สรางความเชื่อมั่นเปนเกราะคุมกันทางดานรายได สุขภาพและส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ี  การเรียนรู

วิธีผลิตปุย ขาว เห็ดในกลุมจากผูนํากลุมไปสูสมาชิก  ไดเกิดการแลกเปล่ียนความรู ความชวยเหลือกันท้ังแรงกาย

และความคิด และการจัดสรรผลผลิต ดวยระบบการหมุนเวียนรายจาย รายได และปจจัยการใหเหมาะสมพอเพียง

กับการใชของเกษตรกรในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี  สมาชิกในกลุมมีรายไดเพ่ิม การมีงานทําในพ้ืนท่ี มีการแบงงานและ

ความรับผิดชอบ ตลอดจนการวางแผนนําผลผลิตไปสูตลาดสินคาเพ่ือรองรับผลผลิตของเกษตรกรในกลุม กอใหเกิด

คุณธรรม คือ ความสามัคคี ความยึดมั่นตอกฎระเบียบกลุม ความมีนํ้าใจ ความเขมแข็งของกลุมเกิดจากการทํางาน

อยางไมทอถอย ดวยการพ่ึงตนเองอยางแทจริง 

กลุมเกษตรกรของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง บริบทในดาน

พ้ืนท่ีของการทําการเกษตรของเกษตรกร ท่ีมีปจจัยพ้ืนท่ีมีความสมบูรณสําหรับการทําการเกษตร  แตเกษตรกรก็พบ

ปญหาขาดทุนและหน้ีสิน  เน่ืองจากในพ้ืนท่ีสวนใหญนิยมลงทุนผลิตพืชเชิงเดี่ยวรายป (ขาว และหอมหัวใหญ)เมื่อ

เกิดผลผลิตมาก ตนทุนการผลิตท่ีสูงขึ้นแตกลไกราคาสินคาในทองตลาดต่ํา อีกการพ่ึงปจจัยทางธรรมชาติก็ไมมีความ

แนนอน  การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสูปฏิบัติดวยการจัดการสรรพ้ืนท่ีการเพาะปลูกใหเกิดประโยชน

หมุนเวียนอยางมีประสิทธิภาพพอเพียงและสมดุล  สรางรายไดใหเกิดขึ้นเปนรายวันและรายเดือนชวยลดปญหา

ขาดทุน การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเกษตรกรดวยการความมีเหตุผล วางแผนประชุม จดบันทึกรายรับรายจายเพ่ือ

วิเคราะหถึงประโยชนท่ีเกิดขึ้นจากการปลูกผักปลอดสารพิษ และนําไปปฏิบัติเปนตนแบบทําใหเกิดความเชื่อถือ
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ปฏิบัติตาม การรณรงคลดการใชสารเคมีเพ่ือประหยัดตนทุน การปรับสภาพความสมบูรณของดินและสงผลตอ

คุณภาพและความปลอดภัยของพืชผักไปสูยังผูบริโภค  การจัดสรรผลผลิตของกลุมใหเกิดการหมุนเวียนของผลผลิต

ตามฤดูกาลและสรางเปนจุดขายของชุมชน เปนการผลิตท่ีมากพอสําหรับการบริโภคในครัวเรือนและเพียงพอท้ังใน

ระดับตลาดชุมชน คือขอสรุปของการประยุกตใชคุณลักษณะของ ความพอประมาณของผลผลิต และสรางเหตุผลของ

การเกิดรายได ท่ีเปนเกราะคุมกันความมั่นคงของวิถีชีวิตเกษตรกรใหมีรายไดประจําวันท่ีมีมูลคาเพ่ิมขึ้นทุกวันตาม

กําลังความสามารถและความขยันของเกษตรกรแตละคน  

กลุมเกษตรกรของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตําบลเขื่อนผาก อําเภอพราว บริบทของความรูและ

แรงจูงใจในการทําเกษตรอินทรีย จุดเดนของการประยุกตใชแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความเขาใจ และ

ยอมรับตนเองในเร่ืองของกําลังการผลิต และความสามารถในการผลิตขาวอินทรียของกลุมวาเพียงพอในระดับขยาย

สูตลาดนอกชุมชนในระดับใด มีความพอประมาณไมโลภ ท่ีจะทําเกินกําลังของการผลิตของเกษตรกรและพ้ืนท่ีการ

เพาะปลูกจึงลดปญหาการกูยืมเพ่ือการลงทุนดานการเกษตรได และประโยชนท่ีเกิดเปนเกราะปองกันความเขมแข็ง

และยั่งยืน คือ การรวมตัวกันของเกษตรกรในรูปสหกรณขาวเพ่ือนําสงกับพอคาคนกลางไดอยางมีเหตุผล ทําใหมี

รายไดท่ีมั่นคงเปนรายฤดูกาล และสามารถสรางรายไดหมุนเวียนเพ่ิมจากการปลูกพืชผักปลอดภัยอีกดวย 

กลุมเกษตรกรของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตําบลรองวัวแดง อําเภอสันกําแพง ดวยบริบทของ

การเปนผูถายทอดการองคความรู ท่ีเนนการแกปญหาความยากจนดวยลดรายจาย สรางรายไดเสริมใหกับครัวเรือน 

ตามขั้นของการทําเกษตรทฤษฎีใหมในขั้นตน ความสําเร็จเห็นผลจากการลดรายจายในครัวเรือน หรือลดตนทุนใน

การปรับสภาพพ้ืนท่ีและดูแลดวยวิธีธรรมชาติทดแทน  และการเพ่ิมปริมาณผลผลิตของการทํานาปลูกขาวดวยวิธีการ

ปลูกขาวโยน ซึ่งเปนทางเลือกในการแกปญหาและสามารถทําไดดีในสภาพพ้ืนท่ีน้ี เน่ืองจากเปนท่ีราบลุม นํ้าทวมถึง 

อีกท้ัง การแลกเปล่ียนความรูจากการเรียนรูในศูนยฯ ไปสูการปฏิบัติจริงท่ีเกษตรกรแตละคนจะเลือกไปปฏิบัติไดใน

ครอบครัวภายใตพ้ืนท่ีทําการเกษตรของตนเอง  ดวยกิจกรรมของฐานการเรียนรูท้ัง 9 ฐาน คือ การเล้ียงหมูหลุม การ

เล้ียงกบ การเล้ียงไก การปลูกพืชผักสวนครัว การทํานํ้าสมควันไม การปลูกขาวโยน การทําผลิตภัณฑใชในครัวเรือน 

การทํานําหมักชีวภาพ เปนตน อีกท้ังการแลกเปล่ียนเรียนรูยังไดรับความรูทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

จากนักวิชาการและเกษตรกรผูปฏิบัติจริง ชวยกันขับเคล่ือนรวมกันกับหนวยงานภาครัฐ  ธกส. อปท. ในพ้ืนท่ีเพ่ือ

สรางองคความรูและพัฒนาแนวทางการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความมั่นคงในวิถีชีวิตเกษตรกร

ตอไป  

กลุมเกษตรกรของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตําบลบานหลวง  อําเภอแมอาย การเรียนรูของ

เกษตรกรในการประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในวิถีการดําเนินชีวิต ดวยการสรางหมูบานและครอบครัวตนแบบ

เศรษฐกิจพอเพียงและสรางความตระหนักถึงหลักคุณธรรมในการดําเนินชีวิต ตลอดจนสรางการเรียนรูในเชิง

เศรษฐกิจชุมชนใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมในระบบการหมุนเวียนและการพ่ึงพาตนเอง ของระบบการผลิต จากการ

ปลูกขาว ทําโรงสีขาว นําแกลบท่ีไดจากโรงสีไปหมุนเวียนตอรอบในการเล้ียงหมูหลุมเพ่ือการทําปุยชีวภาพ ในการ

ปลูกพืชผักปลอดภัย และลดตนทุนใหกับกลุมผูผลิตปลุกมันใหหันมาใชหมักชีวภาพท่ีมีคุณภาพและตนทุนต่ําเปนตน 

ความสําเร็จของการทํางาน อยูท่ีความสามัคคีของการทํางานหลายฝาย สวนการศึกษา องคการปกครองสวนทองถิ่น 

เกษตรตําบล ปศุสัตว การทหาร ท่ีมองเห็นเปาหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองท่ีชุมชนทําไดและ

รวมกันทําและพัฒนาใหเกิดประโยชนกับชุมชน และสามารถตอยอดความสําเร็จน้ีไปสูระดับอําเภอได เกิดผลสัมฤทธิ์

ท่ีเปนรูปธรรม ท้ังในดานการบริโภคระดับครัวเรือน  การสรางมูลคาในระบบการผลิต การแลกเปล่ียน และการจัดสรร
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ผลผลิตท่ีมีมูลคาของความพอประมาณ มีเหตุผล และเปนการสรางความมั่นคงใหกับเกษตรกร ดวยวิถีการทํา

การเกษตรจากตนทางพ้ืนดินไปสู พืช ไปสูครัวเรือน ผูบริโภค การเล้ียงสัตวและกลับสูการผลิตไดอีกคร้ัง 

สําหรับรูปแบบการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงวิเคราะหได 2 รูปแบบ คือ แบบพ้ืนฐาน ท่ีเนนการ

สรางพ้ืนฐานการดําเนินชีวิตใหพอมีพอกิน พ่ึงตนเองโดยไมโลภ ดวยการเร่ิมทําการเกษตรทฤษฎีใหมในขั้นท่ี1 และ

แบบกาวหนา ขั้นท่ี 2 การพ่ึงพาอาศัย เปนการผลิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพและปริมาณ โดยพัฒนาการพ่ึงพาตนเองไป

เปนธุรกิจชุมชน มีการรวมกลุมในรูปสหกรณกาวหนา เพ่ือเปนการสงเสริมใหเกิดการรวมมือชวยเหลือกัน 

สรุป
เมื่อนําแนวคิดทฤษฎีไปสูการปฏิบัติทําใหผลการวิเคราะหเหตุผลจากบริบท และวิถีการดําเนินชีวิตของ

เกษตรกร กับการประยุกตใชตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 4 ประเภท คือ การ

บริโภค ถึงแมจะเกิดการปรับเปล่ียนแนวทางการดําเนินชีวิตใหมีความพอประมาณ ไมฟุมเฟอย ใชการผลิตเพ่ือ

บริโภคดวยการปลูกผักสวนครัวท่ีชวยลดรายจาย เกิดการพ่ึงตนเองและเหลือแบงปนใหผูอ่ืนและการกําหนดส่ิงของใช

จําเปนในครัวเรือนเพ่ือเปนการกําหนดรายจายทําใหมีเงินพอเก็บออมขึ้นมาไดในระดับหน่ึง  แตยังไมสามารถนําไป

แกไขปญหาความยากจนและหน้ีสินไดมากนัก เน่ืองจากพฤติกรรมการบริโภคท่ีเกิดจากจิตและการยอมรับความ

พอเพียงของตนเอง ท้ังดานปจจัยส่ีในการดําเนินชีวิต ความฟุมเฟอย หลงอยูกับสถานะภาพและคานิยมทางสังคม

การศึกษา จึงสงผลตอความประมาทและหลงอยูกับการพ่ึงพาทุนภายนอกมาใชทําใหเกิดภาวะหน้ีสินท่ีเกินกําลังและ

ความจําเปนและมีเหตุผล ดานการผลิต การแลกเปล่ียน และการจัดสรรผลผลิต พบการประยุกตใชและปฏิบัติไดใน

ระดับมาก คือ1) การปรับสภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ีการเกษตร ทําใหดินมีความอุดมสมบรูณดวยวิธีการทําเกษตร

อินทรีย ลดการใชสารเคมีในการปลูกพืชผล เทคนิคการบํารุงดินตางๆโดยไมตองใชสารเคมีเพ่ือเปนการสรางความ

สมดุลคืนใหกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 2) เนนการใชทรัพยากรทุกชนิดอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพสูง ใช

ความรูภูมิปญญามาชวยในการทําการเกษตร ทําใหเกิดของเสียนอยสุดและนําของเสียกลับมาใชใหมเชนการทําปุย

หมักชีวภาพ 3) เนนการผลิตท่ีพ่ึงตนเอง ใชปจจัยการผลิตท่ีมีและหางายในทองถิ่น เนนการใชแรงงานเปนหลักดวย

กําลังการผลิตท่ีเหมาะสมและจัดการดวยตนเองไดทําใหลดตนทุน 4) การผลิตท่ีหลากหลาย ดวยการทําเกษตร

ผสมผสานแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพ่ือชวยกระจายความเส่ียงใหแกเกษตรกรและมีรายไดสม่ําเสมอ และสงผลดีตอ

ระบบนิเวศ 5) การแลกเปล่ียนความรูจากการทดลองปฏิบัติจริงระหวางเกษตรกรในเร่ืองการวางแผนการผลิตสินคา

เกษตร เมล็ดพันธ การปลูก การดูแลเก็บเกี่ยว การเล้ียงสัตว  เพ่ือแกไขปญหาผลผลิตไมไดคุณภาพ ราคาตกต่ํา  6)

การรวมกลุมกันผลิตปุยและแปรรูปสินคาเกษตรเพ่ือสรางการลงทุนรวมกัน และรับผลประโยชนรวมกัน รวมมือกัน

ทํางานและแบงกันทํางาน ไมแขงขันกัน เกิดความสามัคคี ไมโลภ คําน่ึงถึงผลประโยชนระยะยาว เปนเงื่อนไขสําคัญ

ดานคุณธรรมท่ีเห็นไดชัด

การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในดานการพัฒนาความคิดของเกษตรกร กอใหเกิดการยอมรับและ

สรางแนวทางการปฏิบัติท่ีบอกถึงระดับการเปนเศรษฐกิจพอเพียงได เพียงสองระดับ คือ เขาขาย และเขาใจ เขาขาย

หมายถึง การรับรูวิธีการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แตยังไมสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสมและในระดับท่ี

สอง คือ มีความเขาใจความหมายของความพอเพียงหรือความพอประมาณ มีความรูความเขาใจในปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงแตอาจมิไดปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางสมบูรณแบบ ขอเสนอแนะสําหรับการขับเคล่ือน

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงควรศึกษาแนวทางการจัดการตนทุนชีวิต การสรางดุลยภาพแหงชีวิต การผลิต การ
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บริโภค และมิติการพัฒนาชีวิตและสังคม ท่ีสงผล ตอการแสดงออกทางความรูท่ีนําไปสูพฤติกรรมการปฏิบัติถึงระดับ

ความพอเพียงในดําเนินชีวิต และความเขาใจถึงความพอประมาณอันจะนําไปสูผลลัพธท่ีเปนความสมดุล และการ
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การศึกษาโครงสรางตลาดสุกรมีชีวิต
The study of market structure of living swine

ลัดณา ศรีอัมพรเอกกุล1

Ladna Sriampornakekul1

บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีมีจุดประสงคในการศึกษาโครงสรางตลาดสุกรมีชีวิตระดับฟารม ดวยวิธีการวิเคราะหตามกรอบ

ทฤษฎีโครงสรางตลาด พฤติกรรม และผลการดําเนินงาน (structure conduct and performance: S-C-P) ซึ่งจะ

ศึกษาในภาพรวมของตลาดสุกรมีชีวิตโดยใชขอมูลท้ังจากแหลงปฐมภูมิและทุติยภูมิมาพิจารณารวมกัน ผล

การศึกษาพบวาตลาดสุกรมีชีวิตระดับฟารมมีโครงสรางตลาดท่ีมีความโนมเอียงแบบผูขายนอยราย ซึ่งจากการ

พิจารณาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดโครงสรางตลาดพบวา มีอัตราการกระจุกตัวท่ีมีคอนขางสูง (CR4 = 74.92)

และมีความแตกตางของสินคาในดานคุณภาพซากของสุกรอยูบาง รวมท้ังอุปสรรคตอการเขาสูตลาดของผูผลิตราย

ใหมท่ีคอนขางมีอยูบางคือดานเทคโนโลยีการผลิตและความชํานาญในการผลิตสุกร และดานการประหยัดตอขนาด

ของผูผลิตรายใหญท่ีครองตลาดมานาน โดยมีพฤติกรรมการแขงขันดานราคาแบบผูนําราคาโดยธุรกิจรายใหญ 

(Dominant firm) สําหรับการแขงขันท่ีไมใชราคาจะเนนเร่ืองของคุณภาพซากสุกรโดยเฉพาะในผูผลิตขนาดกลางและ

ขนาดเล็กเพ่ือเปนการรักษาสวนแบงตลาด สวนในดานผลการดําเนินงานของตลาดพบวา เมื่อวิเคราะหขอมูล

ทางดานการเงินท่ีไดจากกรมพัฒนาธุรกิจการคาในภาพรวมของกลุมผูประกอบการธุรกิจการเล้ียงสุกรทุกขนาดมี

ความสามารถในการทํากําไรคอนขางผันผวน และประสิทธิภาพในการดําเนินงานภาพโดยรวมพบวา คาเฉล่ียของ

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวมท้ังอุตสาหกรรมอยูในเกณฑคอนขางมีประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยรวมเพ่ือ

กอใหเกิดรายไดในแตละปในระหวาง 1.24-1.83 เทา ซึ่งถือวาอยูในเกณฑคอนขางมีประสิทธิภาพ

คําสําคัญ : โครงสรางตลาด ตลาดสุกรมีชีวิต

Abstract
This research is aimed to study the market structure of swine, using market structure, conduct

and performance approach (S-C-P) as the framework of analysis by considering both primary data and

secondary data. The results of the study show that the swine market was an imperfect market which was

oligopoly structure. By considering the factor influencing the market structure, it was found that the

concentration ratio of swine producers were slightly high (the four biggest firms average concentration

ratio were 74.92). There were some difference in the quality of swine. The main barriers for entry factor

explaining were production technology and the experiences of producers. As well as the economies of

scale of large-sized firms that were long-term dominants. Price behavior was dominanted by price leader.

For the non-price behavior, it was emphasized on the product quality which was used strategy of the

1 นิสิตปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000 ประเทศไทย

Departmnet of Economics, Faculty of Management and Information Sciences, Naresuan University, Phitsanulok 65000, Thailand
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medium and small firms in order to protect market shares. For market performance, especially the result

from analyzing the financial statement data from the Department of Business Development, it was found

that overall profitability of every-sized firms was fluctuated. For the efficiency of swine business, it was

found that the average of total assets tumover ratio was efficient in which the ratio was between 1.24 to

1.83 in each year.

Keywords : Market structure , Swine market

คํานําและวัตถุประสงค
การผลิตสุกรเปนสาขาการผลิตยอยสาขาหน่ึงของกลุมปศุสัตวในภาคเกษตรกรรมท่ีมีความสําคัญตอระบบ

เศรษฐกิจของไทย เน่ืองจากสุกรเปนสินคาเกษตรซึ่งอยูในขั้นตนนํ้าท่ีกอใหเกิดความเชื่อมโยงตอการพัฒนา

อุตสาหกรรมสุกร โดยเฉพาะการเชื่อมโยงไปดานหนา (Forward Linkage) ท่ีทําใหเกิดกิจกรรมตอเน่ืองทางเศรษฐกิจ

อ่ืนๆเชน กระบวนการชําแหละใหไดเน้ือสุกรและการแปรรูปเปนผลิตภัณฑจากเน้ือสุกร จากขอมูลสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร (2550) พบวา การเล้ียงสุกรมีอยูเกือบท่ัวทุกภาคของประเทศ และมีปริมาณการผลิตสุกรเพ่ิมสูงขึ้นอยาง

ตอเน่ืองเกือบทุกป โดยในป พ.ศ. 2550 มีปริมาณการผลิตสุกรขุนสูงถึง 13.55 ลานตัว และสุกรท่ีผลิตไดยังใชเพ่ือ

บริโภคภายในประเทศสูงถึงรอยละ 98 ของการผลิตสุกรท้ังประเทศ (ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว, 2550) สําหรับ

จํานวนผูเล้ียงสุกรสวนใหญจะเปนเกษตรกรรายยอยท่ีผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือนหรือจําหนายในพ้ืนท่ีใกลเคียง

ขณะท่ีการเล้ียงในระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชยมีจํานวนประมาณ 30,000 ราย  แตมีสัดสวนการใหผลผลิตสุกรถึง

ประมาณ 80% ของปริมาณผลผลิตสุกรท้ังประเทศ โดยมีท้ังผูประกอบการรายกลางและเล็กท่ีเล้ียงแบบอิสระ และใน

ระบบการเล้ียงสุกรแบบสัญญาผูกพัน จนถึงผูประกอบการรายใหญแบบครบวงจร (Krungsri Research, 2548)

ในชวงป 2541-2550 ปริมาณการผลิตสุกรของประเทศไดขยายตัวตอเน่ืองกันมาโดยตลอดในอัตราเฉล่ีย

รอยละ 38.42 ตอป สวนดานราคาสุกรท่ีเกษตรกรไดรับน้ันอยูในเกณฑดีตลอด 2-3 ปท่ีผานมา (ป 2547-2549) สวน

หน่ึงเปนผลมาจากการระบาดของโรคไขหวัดนกท่ีทําใหความตองการบริโภคเน้ือสุกรของประชากรเพ่ิมขึ้นจึงมีการ

ขยายการผลิตเพ่ิมขึ้นในป 2550 ซึ่งทําใหเกิดปญหาสุกรลนตลาดและราคาสุกรเร่ิมตกต่ําตั้งแตปลายป 2549 เร่ือยมา

จนทําใหในป 2550 ราคาสุกรท่ีเกษตรกรขายไดลดลงมาเทากับ 38.35 บาท/กก. จากราคา 47.07 บาท/กก. ในป 

2549 แมในดานภาครัฐจะมีมาตรการตางๆ ในการปรับลดการผลิตสุกร เชน โครงการตัดวงจรดวยการทําลูกสุกรหัน

หรือหมูหัน การควบคุมการนําเขาเคร่ืองในสุกรจากตางประเทศ โครงการเน้ือหมู 2 กิโลกรัม 100 บาท แตปริมาณการ

ผลิตสุกรโดยรวมยังคงเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ีตนทุนการผลิตสุกรยังมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นซึ่งเปนผลมาจากปจจัยการผลิต

วัตถุดิบอาหารสัตวท่ีมีราคาเพ่ิมขึ้น จากสภาพปญหาการผลิตและการตลาดสุกรมีชีวิตท่ีกลาวมาน้ีลวนมี

ความสัมพันธเชื่อมโยงกันอยูตลอดเวลาภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไปซึ่งจะสงผล

ใหเกิดการเปล่ียนแปลงกับอุตสาหกรรมการผลิตสุกรท้ังดานผูประกอบการและผูบริโภคได จึงนําไปสูการศึกษาวจิยัใน

คร้ังน้ีเพ่ือตองการทราบวาผูผลิตท่ีอยูในตลาดสุกรมีชีวิตมีการแขงขันกันหรือผูกขาด เพ่ือเปนแนวทางทําใหเกิดความ

เขาใจในลักษณะของตลาดสุกรมีชีวิตและเปนขอมูลพ้ืนฐานในการดําเนินนโยบายของท้ังภาครัฐและเอกชนใหมี

ความสอดคลองกัน ดังน้ันจึงน้ีมีจุดประสงคท่ีจะศึกษาโครงสรางตลาดสุกรมีชีวิตระดับฟารม
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. การศึกษาโครงสรางตลาดของตลาดสุกรมชีีวติ (Structure) ใชวิธีการวิเคราะหเชงิปริมาณ (Quantitative

Analysis) พิจารณาจากอัตราการกระจุกตวั (Concentration Ratio : CR) ของผูเล้ียงสุกรเพียงบางสวนในตลาดสุกร

มีชีวติ โดยใชขอมูลรายไดจากงบการเงินท่ีผูเล้ียงสุกรไดยื่นตอกรมพัฒนาธุรกจิการคา สะทอนใหเห็นถึงอํานาจในการ

ครองตลาดของผูผลิตหรือผูเล้ียงสุกรรายใหญเทียบกับขนาดของตลาด ตามสูตรดงัน้ี

T

S

CRn

n

i
i

 1

และนําคาอัตราการกระจุกตวัท่ีคาํนวณไดมาพิจารณารวมกับการศึกษาความแตกตางของสินคาและ

เงื่อนไขการเขาสูตลาด เพ่ือพิจารณาวาปจจยัเหลาน้ีมีผลตอการศกึษาโครงสรางตลาดสุกรมีชวีิตอยางไร

2. การศึกษาพฤติกรรมตลาด (Conduct) ใชวธิีการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) รวบรวม

ขอเท็จจริงจากขอมูลท่ีมีการเก็บรวบรวมมาไดและจากการสํารวจตัวแทนผูเล้ียงสุกรบางราย โดยพิจารณาท้ัง

พฤติกรรมการแขงขันทางดานราคา (Price behavior) และดานท่ีไมใชราคา (Non-price behavior) มาศึกษา

วิเคราะหและสรุปผลรวมกัน 

3. การศกึษาผลการดาํเนินงานของตลาด (Performance) โดยวิเคราะหจากความสามารถในการทํากําไร 

(Profitability analysis) และประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency analysis) โดยพิจารณาจากอัตราหมุนเวยีน

ของสินทรัพยรวม (Total Assets Turnover Ratio) และอัตราผลตอบแทนตอการลงทุน (Return on Investment)

รวมถงึการศึกษาประสิทธิภาพทางดานราคาของราคาสุกรท่ีสงผานในตลาดแตละระดับ โดยใชวิธกีารวเิคราะหความ

ยืดหยุนของการสงผานราคา (Elasticity of Price Transmission)

ผลการวิจัย
1. ดานโครงสรางตลาด (Market structure)

จากการคาํนวณคาอัตราการกระจุกตวัของCR4 จากรายไดรวมของบริษัทผูเล้ียงสุกรท่ีไดยื่นงบการเงินตอ

กรมพัฒนาธุรกิจการคาพบวา ในป 2544-2549 มีคาอัตราการกระจกุตัวท้ังสูงขึ้นและลดลงสลับกันไปในแตละป 

สาเหตุมาจากในชวงปท่ีมคีาอัตราการกระจุกตัวเพ่ิมสูงขึ้นน้ันเกิดจากมีการขยายปริมาณการผลิตสุกรโดยเฉพาะในผู

เล้ียงสุกรขนาดใหญ เน่ืองมาจากแรงจงูใจในดานราคาสุกรมีชวีิตท่ีสูงขึ้น สวนในชวงปท่ีมีคาอัตราการกระจุกตวัลดลง

ซึ่งเกิดจากมีผูประกอบการรายใหมเขาสูตลาดเพ่ิมขึ้นท่ีเขามาชวงชิงสวนแบงตลาด สงผลใหผูเล้ียงสุกรรายเดิมตอง

สูญเสียสวนแบงตลาดใหกับผูเล้ียงสุกรรายใหม และเมื่อพิจารณาคา CR4 ของบริษัทผูเล้ียงสุกรรายใหญท่ีสุด 4 ราย

แรกพบวา มคีาเฉล่ียเทากับรอยละ 74.92 (ป 2544-2550) แสดงใหเห็นวาบริษัทผูเล้ียงสุกรรายใหญมีสวนแบงตลาด

รวมกันอยูในระดับคอนขางสูง (ตารางท่ี 1) ซึ่งเปนตวัแปรตัวหน่ึงท่ีมีอิทธิพลตอโครงสรางตลาดท่ีบงบอกถงึลักษณะ

ตลาดแขงขันไมสมบูรณวามีแนวโนมวาจะเปนตลาดผูขายนอยราย (Oligopoly) มากขึ้น แมวาในตลาดสุกรมชีีวติจะ

มีจํานวนผูผลิตสุกรเปนจาํนวนมากกต็าม โดยกลุมบริษัทผูเล้ียงสุกรรายใหญยังมีอํานาจทางตลาดคอนขางสูง
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ตารางที่ 1 การกระจุกตวัของบริษัทผูเล้ียงสุกร
ป Concentration Ratio (CR4)

2544 68.31

2545 86.89

2546 ไมมีขอมูลงบการเงิน/ขอมูลไมครบถวน

2547 67.75

2548 82.58

2549 69.10

เฉล่ีย 74.92

ที่มา : จากการคํานวณ

จากการท่ีมีอัตราการกระจุกตัวอยูในระดับคอนขางสูงไดสะทอนใหเห็นถึงลักษณะของตลาดท่ีมีการกีดกัน

การเขาสูตลาด (Barriers to entry) และเมื่อศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดอุปสรรคตอการเขาสูตลาดสุกรมีชีวิตไดแก 1)

อุปสรรคทางดานเทคโนโลยีการผลิตและความชํานาญในการผลิตสุกรพบวา ผูเล้ียงสุกรท่ีมีการนําเอาเทคโนโลยีการ

ผลิตดานโรงเรือนแบบปดมาใชในการผลิตสุกรจะมีความไดเปรียบในดานประสิทธิภาพการผลิตสุกร และความ

ไดเปรียบทางดานตนทุนการผลิตตอหนวยท่ีต่ํากวาการใชโรงเรือนแบบเปด และการลงทุนทําฟารมเล้ียงสุกรท่ีใช

เทคโนโลยีการผลิตสุกรในโรงเรือนแบบปดยังตองมีการคาใชจายในการลงทุนกอสรางท่ีสูงมาก (ตารางท่ี 2) และ

อุปสรรคดานความชํานาญในการผลิตของผูเล้ียงสุกรท่ีตองอาศัยความรูความเขาใจในการเล้ียงสุกรซึ่งจะชวยทําให

การเล้ียงสุกรมีประสิทธิภาพและไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ จะเห็นไดจากประสบการณในการเล้ียงสุกรจากการสํารวจ

ตัวแทนผูเล้ียงสุกรพบวา ผูเล้ียงสุกรขนาดใหญมีประสบการณในการเล้ียงมากท่ีสุดเฉล่ียประมาณ 22 ป (ตารางท่ี 3)

มีสวนทําใหเกิดความชํานาญในการผลิตมากกวาผูเล้ียงสุกรขนาดอ่ืนๆ ซึ่งถือไดวาอาจเปนอุปสรรคตอการเขาสูตลาด

ของผูเล้ียงสุกรรายใหม และ2) อุปสรรคเน่ืองมาจากการประหยัดตอขนาด (economies of scale barrier) เปนความ

ไดเปรียบทางดานตนทุนตอหนวยในระยะยาวท่ีเกิดจากการผลิตสินคาเปนจํานวนมากซึ่งจากการศึกษาจากขอมูล

ทุติยภูมิพบวา ตนทุนการผลิตสุกรขุนรวมท้ังหมดจะลดลงเมื่อฟารมผูเล้ียงสุกรมีขนาดใหญขึ้นโดยมีตนทุนการผลิต

สุกรเฉล่ียตอตัวต่ําสุดเทากับ 2,452.18 บาท/ตัว โดยเฉพาะตนทุนผันแปรท่ีฟารมขนาดใหญมีคาต่ําท่ีสุดกวาฟารม

ขนาดอ่ืนๆ (สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538) ซึ่งเปนไปในทํานองเดียวกันกับผล

การศึกษาท่ีพบวา ตนทุนผันแปรเฉล่ียของฟารมขนาดใหญจะต่ํากวาฟารมขนาดอ่ืนๆ ซึ่งมีคาเทากับ 30.825 บาท/

กก. รวมท้ังตนทุนท้ังหมดก็ยังมีคาต่ํากวาผูเล้ียงสุกรขนาดเล็กและขนาดกลาง (วิทยาพงษ, 2544) นอกจากน้ียัง

สอดคลองกับขอมูลจํานวนสินทรัพยหมุนเวียนของบริษัทผูเล้ียงสุกรท่ีไดจากกรมพัฒนาธุรกิจท่ีพบวา กลุมบริษัทผู

เล้ียงสุกรขนาดใหญและขนาดกลางจะมีสินทรัพยหมุนเวียนเฉล่ียนอยกวากลุมบริษัทผูเล้ียงสุกรรายเล็ก (ตารางท่ี 3)

และจากความไดเปรียบในดานการประหยัดตอขนาดท่ีไดจากการเล้ียงสุกรเปนจํานวนมาก (mass production) ซึ่ง

ทําใหมีตนทุนการผลิตตอหนวยต่ําลงจึงกลายเปนอุปสรรคของผูผลิตสุกรรายใหมในการพยายามแยงสวนแบงตลาด

กับผูเล้ียงสุกรรายเดิม
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ตารางที่ 2 ความไดเปรียบและอุปสรรคในการเขาสูตลาดท่ีเกิดจากเทคโนโลยีการผลิตสุกร
เทคโนโลยีการผลิตสุกร

ดานโรงเรือน
ประสิทธิภาพการผลิตสุกร 

(คาดัชนีการผลิต)1

ตนทุนการผลิตรวมเฉล่ีย 
(บาท/นํ้าหนักสุกร 1 กก.)2

คาเฉล่ียคาใชจายในการ
ลงทุนกอสรางฟารม (บาท)3

โรงเรือนแบบปด 25.78 41.06 45,569,125

โรงเรือนแบบเปด 19.60 42.27 18,059,421

ที่มา : 1 , 2 ,3 อางอิงในสมอนงค (2549)

ตารางที่ 3 ประสบการณในการเล้ียงสุกร และความไดเปรียบในดานการประหยดัตอขนาด
ขนาดของผู
เล้ียงสุกร

ระยะเวลา
ประสบการณการ
เล้ียงสุกรเฉล่ีย 

(ป)ก

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538

วิทยาพงษ, 2544

ตนทุนการผลิต
เฉล่ีย (บาท/ตัว)

ตนทุนผันแปร
เฉล่ีย (บาท/ตัว)

ตนทุนการผลิตเฉล่ีย 
(บาท/กก.)

ตนทุนผันแปรเฉล่ีย
(บาท/กก.)

ใหญ 22 (11-15)1 2,452.18 2,323.21 31.797 30.825

กลาง 15.4 (6-13)2 2,510.10 2,386.57 32.862 34.599

เล็ก 11 (1-10)3 2,602.93 2,467.57 34.189 31.661

ที่มา : ก จากการสํารวจ

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเลบ็แสดงคาเฉลี่ยจากขอมูลของการอางอิงจากงานวิจัยอ่ืนๆ

1 = อางอิงในธงชัย (2547) , 2 = อางอิงในเสกสม (2544) และ 3 = อางอิงในสุเวศ (2549)

2. ดานพฤตกิรรมตลาด (Market conduct)

2.1) พฤติกรรมการแขงขันดานราคา (Price behavior)

จากตารางท่ี 4 เมื่อทําการพิจารณาราคาสุกรมีชีวิตท่ีเกษตรขายไดซึ่งราคาเปนท่ีเกี่ยวของกับผูเล้ียงสุกร

โดยตรงพบวา ราคาสุกรมีชีวิตของผูผลิตแตละรายจะมีการตั้งราคาสุกรมีชีวิตท่ีใกลเคียงกันหรือไมแตกตางกนัมากนัก

เพ่ือใหสามารถแขงขันกับคูแขงในตลาดไดเน่ืองจากเปนสินคาเกษตรท่ีสามารถใชบริโภคทดแทนกันได ซึ่งจะอางอิง

จากราคานําประกาศโดยบริษัทผูเล้ียงสุกรรายใหญท่ีเปนผูมีอํานาจทางตลาดสูง แตวาการตกลงราคาซื้อขายจริงของ

ผูผลิตสุกรแตละรายอาจจะต่ํากวาหรือสูงกวาราคาของบริษัทท่ีเปนผูนํารายใหญได โดยขึ้นอยูกับคุณภาพของสุกรผู

เล้ียงสุกรแตละรายเปนสําคัญ ถาคุณภาพซากมีเน้ือแดงมากมันนอยก็จะไดราคาตอกิโลกรัมสูงกวาราคาประกาศ ซึ่ง

หากผูผลิตรายอ่ืนๆท่ีมีขนาดเล็กกวาไมกําหนดราคาตาม เชน กําหนดราคาในระดับท่ีสูงกวาราคาประกาศมากเกินไป

จะทําใหไมสามารถขายสินคาได หรือถาหากกําหนดราคาต่ํากวามากเกินไปจะทําใหขาดทุนเน่ืองจากตนทุนการผลิต

สูงกวาราคาขาย จึงทําใหผูผลิตรายเล็กๆอีกจํานวนมากหลีกเล่ียงไมไดท่ีจะตองยอมรับราคาท่ีกําหนดขึ้นโดยผูนํา

ตลาด โดยมีพฤติกรรมการกําหนดราคาเปนผูตามราคา (price taker) และมีบริษัทผูเล้ียงสุกรรายใหญท่ีมีสวนแบง

การตลาดท่ีสูงเปนผูกําหนดราคาหรือเรียกวาการกําหนดราคาตามหนวยธุรกิจขนาดใหญ (The Dominant Firm

Price Leader) ประกอบกับในทางเศรษฐศาสตรสินคาสุกรเปนสินคาเกษตรท่ีมีความยืดหยุนตอราคาท่ีมีคานอย 

(Inelastic) จึงเปนอีกเหตุผลหน่ึงท่ีทําใหผูผลิตท่ีมีอํานาจตลาดดอยกวาตองกําหนดราคาสินคาสุกรใหเปนไปตาม

ผูนําตลาด จากการท่ีมีพฤติกรรมทางดานราคาเปนไปในลักษณะมีผูนําราคาโดยธุรกิจรายใหญ (Dominant firm) ทํา

ใหไมนิยมแขงขันทางดานราคาท่ีรุนแรงมากนักหรือมีการแขงขันในการกําหนดราคาพอควร
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ตารางที่ 4 ราคาสุกรมีชีวิต ณ ตลาดสําคัญ เฉล่ียรายป 2545-2551
ป ราคาสุกรมีชีวิต เฉล่ียรายป (บาท/กก.)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ จํากัด ปรีชาฟารม (นครปฐม) ศิริปุณยฟารม (ฉะเชิงเทรา)

2545 38.93 38.49 38.81

2546 33.33 33.56 33.79

2547 43.75 45.40 44.28

2548 49.23 49.78 49.19

2549 47.14 47.36 47.20

2550 40.22 40.54 39.02

2551 54.87 54.69 55.29

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ,สืบคนเม่ือวันที่ 23 มิ.ย.2552

2.2) พฤติกรรมการแขงขันดานท่ีมิใชราคา (Non-price behavior)

- การแขงขันทางดานผลิตภัณฑ (Product) จากการศึกษาฟารมเล้ียงสุกรแบบการคาขนาดใหญและขนาด

กลางจะมีความไดเปรียบในการสรางความแตกตางใหกับสินคาสุกรท้ังดานคุณภาพของสินคาสุกร ประเภทและขนาด

ของสินคาสุกร และการสรางตราสินคาใหกับผลิตภัณฑสุกรมากกวาฟารมเล้ียงสุกรขนาดเล็กโดยพบวา ฟารมเล้ียง

สุกรขนาดใหญและขนาดกลางจะมีความไดเปรียบในการผลิตอาหารสัตวขึ้นใชเองในการเล้ียงสุกรอายุตางๆ

เน่ืองจากจะมีศักยภาพในการผลิตอาหารสัตวหรือการผสมอาหารสุกรใชเองในฟารมดวยการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ตางๆ ไมวาจะเปนการจัดทําโปรแกรมคํานวณสูตรอาหารซึ่งจะไดอาหารสัตวท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสม่ําเสมอ และยัง

ชวยลดตนทุนคาอาหารสัตวท่ีมีราคาแพงไดอีกดวย และยังมีการนําเขาพันธุจากตางประเทศ มีการวิจัยพัฒนา

ปรับปรุงสายพันธุสม่ําเสมอ รวมท้ังระบบการจัดการภายในฟารมดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีสงผลตอการเจริญเติบโต

และคุณภาพของสุกรท่ีไดมาตรฐานสม่ําเสมอ เชน การจัดการระบบโรงเรือนแบบปด นอกจากน้ีฟารมเล้ียงสุกรขนาด

ใหญยังมีประเภทและขนาดของสินคาสุกรท่ีมีความหลากหลายไวจําหนายดวยปริมาณการเล้ียงสุกรท่ีมากกวา และ

การสรางตราสินคาใหกับสินคาสุกรน่ันคือการสรางเคร่ืองหมายทางการคาในลักษณะการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

ท้ังจากกรมปศุสัตวหรือมาตรฐานคุณภาพ ISO เปนตน ในขณะท่ีผูเล้ียงสุกรขนาดเล็กยังนิยมใชประเภทอาหาร

สําเร็จรูปในสัดสวนท่ีสูงมากและไมมีระบบคอมพิวเตอรมาชวยจัดการอาหารใหไดมาตรฐานสม่ําเสมอ และยงันิยมซือ้

พอแมพันธุมาจากบริษัทหรือฟารมเล้ียงสุกรเอกชนขนาดใหญ ประกอบกับการจัดการภายในฟารมยังคงใชระบบ

โรงเรือนแบบเปดจึงอาจมีสวนทําใหไดคุณภาพของสุกรไมไดมาตรฐานสม่ําเสมอ นอกจากน้ีประเภทและขนาดของ

สินคาสุกรสวนใหญจะผลิตสุกรไวจําหนายเพียงประเภทหรือขนาดเดียวเทาน้ัน และยังไมมีการสรางเคร่ืองหมายทาง

การคา ทําใหบางคร้ังสินคาสุกรท่ีไดจากผูเล้ียงสุกรขนาดเล็กไมมีความแตกตางจากขนาดใหญ

- การแขงขันทางดานชองทางการจําหนาย พบวา ผูเล้ียงสุกรขนาดใหญมีความไดเปรียบทางดานชองทาง

การจัดจําหนายท่ีแนนอน โดยเฉพาะในรูปแบบบริษัทเล้ียงสุกรรายใหญท่ีมีชองทางการจําหนายสุกรมีชีวิตกระจายอยู

ท่ัวประเทศโดยการจําหนายใหกับตัวแทนจําหนายท่ัวประเทศหรือเปนการจําหนายในทองถิ่นท้ังบริษัทในเครือหรือ

ฟารมลูกเลา จะเห็นไดจากบริษัทผูเล้ียงสุกรรายใหญมีผลผลิตสุกรท่ีไดจากโครงการจางเล้ียงคิดเปนรอยละ 3.6 ของ

จํานวนสุกรท้ังหมดท่ีผลิตไดในประเทศ (โครงการระบบตลาดขอตกลงสินคาปศุสัตว(สุกร)ในประเทศไทย, 2551) สวน

ฟารมเล้ียงสุกรเอกชนอิสระก็มีชองทาการจําหนายท้ังจากการผลิตเองและฟารมลูกเลา คิดเปนรอยละ 0.50 รวมถึง

จําหนายใหพอคาสงและพอคาปลีกท่ัวไป หรือจําหนายใหกับเกษตรกรรายยอยท่ีเปนผูเล้ียงสุกร หรือจําหนายใหกับ

โรงชําแหละสุกรท้ังของกลุมบริษัทเองและโรงชําแหละสุกรอ่ืนๆ ซึ่งสะทอนใหเห็นวาฟารมขนาดใหญจะมีชองทางการ
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จําหนายสินคาท่ีมากกวา ในขณะท่ีฟารมขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีไดจากการสํารวจตัวแทนผูเล้ียงสุกรกอรปกับ

จากการคนควาตามแหลงขอมูลทุติยภูมิตางๆพบวา จะจําหนายสินคาสุกรมีชีวิตโดยขายสงผานใหพอคารวบรวมสุกร

มีชีวิตและจําหนายสุกรใหพอคาปลีกหรือพอคาเขียงหมูหรือจําหนายใหกับคนจับหมูท่ีมารับซื้อเองท่ีฟารม

3. ดานผลการดําเนินงานของตลาด (Market performance)

จากการวิเคราะหความสามารถในการทํากําไรโดยภาพรวมของธุรกิจการเล้ียงสุกรท่ีจดทะเบียนการคากับ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา พบวา ในป 2544-2550 กลุมธุรกิจการเล้ียงสุกรขนาดเล็กมีอัตรากําไรสุทธิต่ําท่ีสุดมีคาเฉล่ีย

เทากับรอยละ -1.30 สวนกลุมธุรกิจการเล้ียงสุกรขนาดกลางและขนาดใหญมีคาเฉล่ียเทากับรอยละ -1.66 และ 0.46

ตามลําดับ แตอยางไรก็ตาม กลุมบริษัทผูเล้ียงสุกรรายใหญท่ีดําเนินธุรกิจครบวงจรหรือเกือบครบวงจรจะไดรับ

ผลกระทบทางดานกําไรสุทธิท่ีนอยกวาผูเล้ียงสุกรขนาดเล็กกวาหากตองประสบกับชวงท่ีภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา

เน่ืองจากเปนกําไรท่ีมีการหักตนทุนรวมท้ังคาใชจายในการดําเนินแลว ซึ่งผูเล้ียงสุกรรายขนาดใหญจะมีตนทุนการ

ผลิตสุกรตอหนวยต่ํากวาขนาดกลางและขนาดเล็กโดยเฉพาะตนทุนผันแปร และเมื่อนํามาวิเคราะหถึงประสิทธิภาพ

ในการดําเนินงานของธุรกิจการเล้ียงสุกรพบวา ชวงป 2544-2550 อัตราผลตอบแทนตอการลงทุนมีคาคอนขาง

หลากหลายไมแนนอนระหวางรอยละ -6.79 จนถึง 7.82 แสดงใหเห็นวา มีความเส่ียงในการเขาสูตลาดของผูผลิตราย

ใหมอยูพอสมควรเน่ืองมาจากภาวะของการแขงขันกันของธุรกิจท่ีมีอยูในระดับหน่ึง หากเปรียบเทียบระหวางขนาดของ

กลุมผูเล้ียงสุกรพบวา กลุมธุรกิจของผูเล้ียงสุกรขนาดเล็ก กลาง และใหญ มีประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยรวมเพ่ือ

กอใหเกิดรายไดไมแตกตางกันมากนักซึ่งมีคาเทากับ 1.41 , 1.30 และ 1.40 ตามลําดับ ชี้ใหเห็นวาผูเล้ียงสุกรทุก

ขนาดจะพยายามดําเนินธุรกิจใหมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานเพ่ือใหสามารถดําเนินธุรกิจในตลาดตอไปไดเมื่อ

เทียบกับประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยรวมเฉล่ียท้ังตลาดท่ีมีคาเทากับ 1.55 แตถาหากพิจารณาอัตราผลตอบแทน

ตอการลงทุนเปรียบเทียบระหวางกลุมผูเล้ียงสุกรขนาดตางๆ พบวา กลุมธุรกิจของผูเล้ียงสุกรขนาดเล็กและขนาด

กลางมีคาเฉล่ียรอยละ -3.10 และ -2.52 ตามลําดับ สะทอนใหเห็นถึงความเส่ียงในการเขาสูตลาดของผูเล้ียงสุกรราย

ใหมพอสมควรโดยเฉพาะกับผูเล้ียงสุกรขนาดเล็กท่ีทําใหอาจเขามาสูตลาดไดไมงายนัก สวนกลุมธุรกิจของผูเล้ียงสุกร

ขนาดใหญมีคาเฉล่ียเทากับรอยละ 1.31 แสดงใหเห็นวากลุมผูเล้ียงสุกรขนาดใหญยังมีความไดเปรียบในการแขงขัน

ในตลาดมากท่ีสุดโดยเฉพาะความไดเปรียบทางดานการประหยัดตอขนาด ชี้ใหเห็นวา ผูเล้ียงสุกรขนาดใหญยังมี

ความสามารถท้ังประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และการมีอํานาจตลาดในการกําหนดราคา

สําหรับประสิทธิภาพทางดานราคาท่ีไดจากการวิเคราะหการสงผานราคาของตลาดสุกรพบวา คาความ

ยืดหยุนของการสงผานราคาของสุกรมีชีวิตจากระดับราคาสุกรมีชีวิตท่ีตลาดขายสงมาสูระดับราคาสุกรมีชีวิตท่ี

เกษตรกรขายไดมีคาเทากับ 0.821 ไดแสดงใหเห็นวา ความเขมขนของการแขงขันกันในตลาดสุกรมีชีวิตน้ันจะมีอยู

บางคือ ไดเกิดความไมมีประสิทธิภาพในการสงผานราคาระหวางตลาดระดับขายสงและตลาดระดับฟารมของราคา

สุกรมีชีวิตหรือประสิทธิภาพทางดานราคายังเปนไปอยางไมสมบูรณมากนักเมื่อเทียบกับความเขมขนของการแขงขัน

ในตลาดสุกรชําแหละท่ีมีการสงผานราคาในระดับท่ีสูงมาก 

สรุป อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาพบวา โครงสรางตลาดสุกรมีชีวิตมีการกระจุกตัวของผูผลิตในระดับคอนขางสูงจึงมี

ลักษณะเขาขายตลาดผูขายนอยราย โดยมีบริษัทผูเล้ียงสุกรรายใหญอยูจํานวนนอยรายท่ีสามารถครองสวนแบง

ตลาดในอัตราท่ีสูง แมวาจะมีผูผลิตสุกรอยูในตลาดจํานวนมากรายก็ตาม โครงสรางตลาดสุกรมีชีวิตท่ีมีอํานาจทาง
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ตลาดคอนขางสูงน้ีเกิดขึ้นเน่ืองจากอุปสรรตอการเขาสูตลาดของผูผลิตรายใหมท้ังอุปสรรคทางดานเทคโนโลยีการ

ผลิตสุกรท่ีมีการลงทุนคอนขางสูง และอุปสรรคดานการประหยัดตอขนาดของผูเล้ียงสุกรรายใหญซึ่งมีกําลังการผลิต

สุกรมากกวาจึงทําใหมีตนทุนการผลิตตอหนวยต่ํากวา ซึ่งผลการศึกษาคร้ังน้ียังสอดคลองกับผลงานวิจัยของธเนศ ศรี

วิชัยลําพันธ (2537) ท่ีศึกษาพบวา โครงสรางตลาดสุกรมีชีวิตในจังหวัดลําพูนเปนตลาดแบบผูขายนอยราย

สวนพฤติกรรมการแขงขันดานราคาจะกําหนดราคาแบบผูนําราคาโดยธุรกิจรายใหญ (Dominant Firm

Price Leadership) โดยมีบริษัทผูเล้ียงสุกรรายใหญท่ีมีอํานาจตลาดสูงเปนผูนําประกาศราคา เน่ืองจากมีสวนแบง

ตลาดสูงจึงทําใหเปนผูมีบทบาทหลักในการกําหนดราคา ซึ่งผูผลิตสุกรขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีมีปริมาณการผลิต

สุกรนอยกวาจะมีพฤติกรรมเปนผูตามราคา (Price taker) ท้ังน้ีเน่ืองจากสินคาสุกรมีชีวิตท่ีใชบริโภคทดแทนกันได ซึ่ง

ผูผลิตจะมีการตั้งราคาท่ีเทากันหรือไมแตกตากันมากนัก ประกอบกับบริษัทผูผลิตสุกรรายใหญจะผลิตสุกรเปน

จํานวนมากจึงทําใหบริษัทผูผลิตสุกรรายใหญมีสวนแบงตลาดสูงจนกลายเปนผูนําตลาด ซึ่งแตกตางกับผูผลิตขนาด

เล็กท่ีผลิตสุกรเปนจํานวนไมมากนัก ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีการกําหนดราคาของตลาดผูขายนอยรายท่ีมีคอนขางมี

ความซับซอน สงผลใหผูผลิตสุกรยังมีการแขงขันกันอยูพอสมควรไมวาจะเปนการแขงขันทางดานคุณภาพของสุกร 

การเพ่ิมชองทางการจําหนาย รวมท้ังกลยุทยการสงเสริมการขายตางๆเพ่ือพยายามรักษาสวนแบงตลาดของตนไว 

เน่ืองจากตองเผชิญกับแรงกดดันจากบริษัทผูผลิตสุกรรายใหญท่ีมีความไดเปรียบในดานตางๆ ซึ่งผลการศึกษาคร้ังน้ี

สอดคลองกับผลงานวิจัยของสมปติ ลาบุญเรือง (2547) ท่ีศึกษาพบวา การกําหนดราคาในตลาดสุกรมีชีวิตในจังหวัด

นครราชสีมามีอิทธิพลตอการกําหนดราคาสุกรมีชีวิตในจังหวัดอ่ืนๆ มากท่ีสุด เน่ืองจากเปนตลาดใหญท่ีเปนผูนําเขา

สุกรมีชีวิตจากจังหวัดอ่ืน และอุปสงคท่ีมีมากภายในจังหวัด

และผลการดําเนินงานของตลาดพบวา ผูประกอบการธุรกิจการเล้ียงสุกรทุกขนาดมีความสามารถในการทํา

กําไรคอนขางผันผวน โดยท่ีผูเล้ียงสุกรขนาดกลางและขนาดใหญมีอัตรากําไรสุทธิสูงกวาขนาดเล็กเน่ืองจากความ

ไดเปรียบในดานการประหยัดตอขนาด สวนดานประสิทธิภาพในการดําเนินงานของผูเล้ียงสุกรขนาดใหญจะมี

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานอยูในระดับสูงทําใหเกิดอุปสรรคตอการเขาสูตลาดของผูผลิตรายใหม สําหรับในสวน

ของประสิทธิภาพทางดานราคาสุกรพบวา คาความยืดหยุนของการสงผานราคาสุกรมีชีวิตจากตลาดระดับขายสงมา

สูตลาดระดับฟารมยังเปนไปอยางไมคอยสมบูรณนัก ซึ่งชี้ใหเห็นวาความเขมขนของการแขงขันกันในตลาดสุกรมีชีวิต

ยังมีอยูบาง สืบเน่ืองมาจากลักษณะของโครงสรางตลาดสุกรมีชีวิตท่ีเขาขายเปนตลาดผูขายนอยราย ซึ่งผลการศึกษา

น้ีสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีความสัมพันธโครงสรางตลาดท่ีมีตอผลการดําเนินงานของตลาดผูขายนอยรายท่ี

บางคร้ังจะเกิดกําไรสวนเกิน และบางท่ีเกิดประสิทธิภาพของตลาดไมดี

ขอเสนอแนะ

1) ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

จากผลการศึกษาพบวา โครงสรางตลาดสุกรมีชีวิตมีแนวโนมเปนตลาดผูขายนอยรายทําใหมีอํานาจทาง

ตลาดคอนขางสูงในการเปนผูนําตลาด ดังน้ันบริษัทผูผลิตสุกรรายใหญและฟารมเล้ียงสุกรขนาดลางท่ีมีความ

ไดเปรียบในดานเทคโนโลยีการผลิตสุกรท่ีทันสมัยและไดมาตรฐาน ควรจะเรงหาตลาดใหมมารองรับเพ่ิมมากขึ้น

โดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดสงออกตางประเทศ สวนผูเล้ียงสุกรขนาดเล็กท่ียังไมมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตท่ีตองใช

เงินลงทุนสูง ประกอบกับยังตองประสบปญหาวัตถุดิบอาหารสัตวท่ีมีราคาแพง ควรจะพยายามเรงปรับปรุงปจจัยการ

ผลิตสุกรเพ่ือใหไดสุกรท่ีมีคุณภาพ โดยเนนใชวัตถุดิบอาหารสัตวราคาถูกแตคุณภาพคงเดิมและอาจจะผสมอาหาร
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เองทดแทนการใชอาหารสําเร็จรูปเพ่ือลดตนทุนการผลิตสุกรมีชีวิต และในสวนภาครัฐควรใหความชวยเหลือกับผู

เล้ียงสุกรขนาดเล็กโดยการสงเสริมดานเงินลงทุนเน่ืองจากการลงทุนท่ีสูงในการเล้ียงสุกร และใหความรูทางดาน

ชองทางการจําหนายสุกรเพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางการจําหนายสินคา และสงเสริมใหมีการรวมตัวทําตลาดสุกรรวมกนั

เพ่ือสงไปจําหนายในตลาดรวมกัน นอกจากน้ีควรมีนโยบายสรางระบบเชื่อมการผลิตของอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ

การผลิตสุกรท้ังระบบ โดยรวมมือกับสถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ และผูผลิตสุกรรายใหญ เพ่ือเปนการควบคุมและ

ปองกันการผูกขาดใหกับโครงสรางตลาดสุกรมีชีวิตในระยะยาว

2) ขอเสนอแนะสําหรับในการวิจัยในคร้ังตอไป

หากจะมีการวิจัยในคร้ังตอไปควรจะศึกษาปจจัยผูบริโภคดวย เชน พฤติกรรมผูบริโภค การเจริญเติบโตของ

อุปสงคตลาดสุกร เปนตน เพ่ือจะไดเห็นภาพความเกี่ยวของกันระหวางผูเล้ียงสุกรและผูบริโภคท่ีชัดเจนขึ้น ซึ่งจะชวย

ทําใหการวิเคราะหโครงสรางตลาดสุกรมีชีวิตเปนไปอยางสมบูรณมากยิ่งขึ้น
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พัฒนาการของวัฒนธรรมการอยูอาศัยกับการประกอบอาชีพในชุมชนทางฝงทะเลอันดามัน

The development of housing and occupational cultures in a community on the Andaman
sea coast

กิติพงษ เทพจติรา1

Kitipong Tepjitara1

บทคัดยอ
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) บริบทความเปนมาของวัฒนธรรมการอยูอาศัยกับการประกอบอาชีพ

ในชุมชนทางฝงทะเลอันดามัน 2) ความสัมพันธของวัฒนธรรมการอยูอาศัยกับการประกอบอาชีพของคนในครอบครัว

และสังคม 3) การเปล่ียนแปลงทางดานวัฒนธรรมการอยูอาศัยกับการประกอบอาชีพภายใตภาวะของการเปล่ียน

แปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลตอคนในครอบครัวและสังคม 4) การปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมการ

อยูอาศัยกับการประกอบอาชีพของคนในครอบครัวและสังคม 5) แนวโนมของวัฒนธรรมการอยูอาศัยกับการประกอบ

อาชีพของชุมชนในอนาคต และ 6) พัฒนาการของวัฒนธรรมการอยูอาศัยทางดานสถาปตยกรรมกับการประกอบ

อาชีพในชุมชนทางฝงทะเลอันดามัน

การวิจัยน้ีใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณนิยมดวยวิธีการเก็บขอมูลโดยวิธีกาสัมภาษณเชิงลึก

กับผูใหขอมูลหลักในชุมชนดวยวิธีการสุมเชิงทฤษฎีและสังคมมิติและใชวิธีอ่ืนประกอบ คือ การสังเกต การสังเกต

แบบมีสวนรวม การมีสวนรวมในชุมชน การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ วิธีการสัมภาษณกลุมแบบมีจุดสนใจ

เฉพาะและวิธีการวาดภาพราง

ผลการวิจัยสรุปได คือ วัฒนธรรมการอยูอาศัยกับการประกอบอาชีพในชุมชนทางฝงทะเลอันดามันมี

ความสัมพันธกันมาแตอดีตตั้งแตชวงแรกของชุมชน ป พ.ศ. 2441 - 2503 ซึ่งเปนยุคกอนการพัฒนาไปสูความ

ทันสมัย ในยุคน้ีวิถีชีวิตของผูคนเปนไปอยางเรียบงายดวยการพ่ึงพิงธรรมชาติเพ่ือการดํารงชีวิต เมื่อเขาสูชวงท่ีสอง ป 

พ.ศ. 2504 - 2525 และชวงท่ีสาม ป  พ.ศ. 2526 - ปจจุบัน เปนยุคการพัฒนาไปสูความทันสมัยวิถีชีวิตของผูคนใน

ครอบครัวและสังคมไดเกิดการเปล่ียนแปลง โดยมาจากปจจัยหลักท่ีสําคัญ คือ 1) ปจจัยภายในจากความตองการ

ทางดานปจเจกบุคคลของคนในครอบครัวและสังคมตามบริบทของสังคมสมัยใหม และ 2) ปจจัยภายนอกจาก

นโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและโรงแรม กอปรกับระบบเศรษฐกิจการตลาดจากนักลงทุนภายนอก

เขามาในชุมชน การเปล่ียนแปลงดังกลาวสงผลใหโครงสรางของคนในครอบครัวและสังคมปรับตัวจากสังคมแบบ

เรียบงายในลักษณะสังคมกสิกรรมเขาสูสังคมท่ีซับซอนขึ้นเพ่ือการดํารงชีพอยางสมดุลในยุคโลกาภิวัตน

ปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของวัฒนธรรมการอยูอาศัยกับการประกอบอาชีพในชุมชนทางฝง

ทะเลอันดามัน
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Abstract
The purposes of this research were to study 1) the background context of housing and

occupational cultures in a community on the Andaman Sea Coast; 2) the relation of housing and

occupational cultures of the family unit and society; 3) the changes of housing and occupational cultures

due to economic and social changes which affect the relations of the family unit and society; 4) the

adaptation to the changes in housing and occupational cultures of the family unit and society; 5) the

tendency of housing and occupational cultures in the future; and 6) the development of housing and

occupational cultures in a community on the Andaman Sea Coast.

The qualitative research employed a phenomenology method, the data collection instruments

consisted of in - depth interviews with the key informants, with theoretical sampling and sociogram

technique including observation, participant observation, informal interview, focus group interview; and

sketch drawing.

The major findings were as follows: The housing and the occupational cultures in a community

on the Andaman Sea Coast had been formerly relevant to each other since the early era of the community

in 1898 to 1960 which was the pre - modern era. By such cultures’ relevance, the family unit and society

inhabited according to the locally suitable occupations as well as the simple way of life depending on

nature. In the second era in 1961 to 1982 and the third era in 1983 to present referred to as the modern

time, the relation of housing and occupational cultures has been changed by major factors as follows: 1)

internal factors caused by the individual need of the family unit and society within a modern society

context; and 2) external factors caused by the policy of promotion of the tourism and hospitality industry

as well as by the market economy system from the newly arrived investors. Such changes have an affect

on the structure of the family unit and society. From the previous “gemeinschaft” as an agricultural society

was turned into the newly industrial society “gesellschaft” as a modern society. As a result, the housing

cultures of the family unit and society are influenced by changes in occupational cultures, the market

economy and population growth to produce a hybrid architectural culture. Therefore the family unit and

society are assimilated into the economic and social changes of the globalization era to continue living in

equilibrium. The phenomenon illustrates the development of housing and occupational cultures in a

community on the Andaman Sea Coast.

Keywords : Development, Housing culture, Occupational culture

คํานําและวัตถุประสงค
“วัฒนธรรมการอยูอาศัย” กับ “วัฒนธรรมการประกอบอาชีพ” มีความสัมพันธกันมาแตอดีตกาล มี

พัฒนาการและการเปล่ียนแปลงมาอยางตอเน่ืองตามยุคสมัยเพราะมนุษยทุกคนตองทํามาหาเล้ียงชีพและผลิต

อาหารเพ่ือการอยูรอดและตองการท่ีอยูอาศัยเพ่ือเปนแหลงพักพิง ปองกันสัตวราย ความรอน ความหนาว การอยู

อาศัยและ การประกอบอาชีพจึงมีความสัมพันธตอกันและเปนวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษยในสังคมซึ่งมีการส่ังสม
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และสืบทอดกันมาจากรุนหน่ึงสูรุนหน่ึง วัฒนธรรมการอยูอาศัยกับการประกอบอาชีพเปนวัฒนธรรมรองดานหน่ึงใน

สังคมไทย ท่ีมีความเปนมาอยางยาวนานและมีความแตกตางตามพ้ืนฐานของแตละกลุมชาติพันธุท่ีเขามาตั้งถิ่นฐาน

ทางนิเวศวิทยาวัฒนธรรมในแตละภูมิภาค (อรสา สุกสวาง.2542) ในแถบฝงทะเลอันดามันของประเทศไทย ซึ่ง

ประกอบดวยพ้ืนท่ีจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรังและสตูล ในภูมิภาคน้ีวัฒนธรรมการอยูอาศัยกับการประกอบ

อาชีพมีความแตกตางจากภูมิภาคอ่ืนของประเทศไทย เพราะภูมิภาคน้ีมีพ้ืนฐานจากความหลากหลายของกลุมชาติ

พันธุท่ีเขามาตั้งถิ่นฐานนับแตประวัติศาสตร ไดแก กลุมชาวเล กลุมชาวไทยดั้งเดิม กลุมชาวจีนและกลุมชาวมุสลิม 

ซึ่งแตละกลุมไดนําเอาวัฒนธรรม วิถีชีวิตและประเพณีท่ีตนคุนเคยมาปรับใชในวิถีชีวิต จนมีเอกลักษณในชุมชนและ

สืบตอกันมาจากรุนหน่ึงสูรุนหน่ึง 

ในทศวรรษท่ีผานมาการพัฒนาประเทศ ไดมีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมมาโดยตลอด จากการ

ท่ีรัฐบาลไดใหความสําคัญของการพัฒนาความเจริญในประเทศจากภาคเกษตรกรรมเปนภาคอุตสาหกรรมทําให

เศรษฐกิจมีความกาวหนาในระดับหน่ึง แตมีผลทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิต แบบแผนประเพณีดั้งเดิมของ

สังคมไทย การพัฒนาความเจริญยอมเกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ปญหาท่ีควรนํามาพิจารณา

ประกอบในการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน คือ การสูญเสียท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลง 

(costs of change) เพราะการเปล่ียนแปลงทางวิถีชีวิตของผูคนในสังคมหรือเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมในสังคม

อยางรวดเร็วยอมกอใหเกิดปญหาสังคม (social problem) ไดท้ังส้ิน ดังเชน การปรับตัวไมทันตามสภาพการณใหม ๆ 

ของผูคนในครอบครัวและสังคมและเปนผลกระทบตอวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมในชุมชนท่ีสืบทอดตอกันมาอยางยาวนาน 

(สนิท สมัครการ. 2546; อมรา พงศาพิชญ.2543) ดวยเหตุน้ีการวิจัยคร้ังน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

1. บริบทความเปนมาของวัฒนธรรมการอยูอาศัยกับการประกอบอาชีพในชุมชนทางฝงทะเลอันดามัน 

2. ความสัมพันธของวัฒนธรรมการอยูอาศัยกับการประกอบอาชพีของคนในครอบครัวและสังคม 

3. การเปล่ียนแปลงทางดานวัฒนธรรมการอยูอาศยักับการประกอบอาชีพภายใตภาวะของการ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลตอคนในครอบครัวและสังคม 

4. การปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมการอยูอาศัยกับการประกอบอาชีพของคนในครอบครัวและ

สังคม 

5. แนวโนมของวัฒนธรรมการอยูอาศัยกับการประกอบอาชีพในชมุชนในอนาคต

6. พัฒนาการของวัฒนธรรมการอยูอาศยัทางดานสถาปตยกรรมกับการประกอบอาชีพในชมุชนทางฝง

ทะเลอันดามัน

วิธีดําเนินการวิจัย
พ้ืนท่ีท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีเปนพ้ืนท่ีการวิจัยเจาะลึกในรายละเอียดท่ีมีแบบฉบับของชุมชนท้ังหลายท่ี

ตองการศึกษาของจังหวัดฝงทะเลอันดามัน คือ ชุมชนบานอาวนาง ตําบลอาวนาง อําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี 

โดยอาศัยหลักการสุมเชิงทฤษฎี 

การศึกษาคร้ังน้ีจึงใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณนิยม โดยประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก 

ประชากรในชุมชนบานอาวนาง ตําบลอาวนาง อําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี โดยการเลือกกลุมตัวอยางจากประชากรใน

ชุมชนบานอาวนาง ตําบลอาวนาง อําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี ดวยการสุมเชิงทฤษฎีและเทคนิคดานสังคมมิติ โดยผูให

ขอมูลหลักท่ีเลือกมามีคุณลักษณะเปนผูท่ีรูเร่ืองดีเกี่ยวกับเร่ืองท่ีศึกษาและสามารถเลาถึงปรากฏการณวัฒนธรรมท่ี
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ศึกษาในชุมชนไดเปนอยางดี รวม 15 คน ประกอบดวย ชาวเล ชาวไทยดั้งเดิม ชาวจีน ชาวมุสลิม นักวิชาการทองถิ่น 

ผูนําทองถิ่นและผูท่ีมีความรูเกี่ยวกับเร่ืองท่ีศึกษาในชุมชนเปนอยางดี

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณนิยมและเพ่ือใหไดขอมูลครบถวนตามวัตถุประสงค

การวิจัย จึงใชเคร่ืองมือในการวิจัย ประกอบดวย การสัมภาษณเชิงลึก การสังเกต การสังเกตแบบมีสวนรวม

การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ การสัมภาษณกลุมแบบมีจุดสนใจเฉพาะและการวาดภาพรางของลักษณะท่ีอยู

อาศัยในอดีตท่ีไมสามารถเก็บขอมูลจากการถายภาพจากสถานท่ีจริงได 

ในการตรวจสอบขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชเทคนิคการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสาจากแหลงตาง ๆ ใน

พ้ืนท่ีการวิจัยแลวนําขอมูลมาเปรียบเทียบกับเอกสาร บทความทางวิชาการ หลังจากน้ันทําการวิเคราะหขอมูลตาม

วัตถุประสงคการวิจัย แลวนําผลการวิจัยในแตละเร่ืองไปตรวจสอบกับแหลงชุมชนอ่ืนทางฝงทะเลอันดามัน ไดแก 

พ้ืนท่ีชุมชนปาตอง ตําบลปาตอง อําเภอกระทู จังหวัดภูเก็ต และพ้ืนท่ีชุมชนบานนํ้าเค็ม ตําบลบางมวง อําเภอตะกั่ว

ปา จังหวัดพังงา เพ่ือใหขอมูลมีความนาเชื่อถือและความเท่ียงตรงแลวนํามาวิเคราะหพิสูจนบทสรุปใหมีความ

สมบูรณมากขึ้น หลังจากน้ันนําผลการพิสูจนบทสรุปท่ีมีความสมบูรณไปเขียนรายงานการวิจัยดวยวิธีการพรรณนา 

ผลการวิจัย
ผลของการศึกษาพัฒนาการของวัฒนธรรมการอยูอาศัยทางดานสถาปตยกรรมกับการประกอบอาชีพใน

ชุมชนทางฝงทะเลอันดามันในระดับครอบครัวและสังคม สรุปได ดังน้ี

ในยุคกอนการพัฒนาไปสูความทันสมัยวัฒนธรรมการอยูอาศัยกับการประกอบอาชีพในชุมชนทางฝงทะเล

อันดามัน ในแตละกลุมชนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีทางฝงทะเลอันดามันมาตั้งแตอดีต ไดแก กลุมชาวเล กลุมชาวไทยดั้งเดิม 

กลุมชาวมุสลิมและกลุมชาวจีน วิถีชีวิตของการอยูอาศัยกับการประกอบอาชีพของแตละกลุมชนมีลักษณะ

ความสัมพันธตอกัน โครงสรางทางสังคมท่ีเปนสังคมชนบท มีการดํารงชีวิตแบบงาย ๆ สมาชิกในสังคมรูจักมักคุนกัน 

มีความสัมพันธแบบญาติพ่ีนอง ผูคนในชุมชนมีฐานะความเปนอยูท่ีคลายคลึงกันและยึดจารีตประเพณีในสังคมท่ี

รวมกลุมกัน เมื่อชุมชนยางเขาสูยุคการพัฒนาไปสูความทันสมัยหรือหลังจากยุคของการเร่ิมใชแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดสามเหล่ียมอันดามัน 

(ภูเก็ต พังงา กระบ่ี) พ.ศ. 2548 ในพ้ืนท่ีทางฝงทะเลอันดามันหลายพ้ืนท่ีไดเรงพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน

ทางดานอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและโรงแรมเพราะในพ้ืนน้ีมีขอไดเปรียบทางสภาพภูมิประเทศท่ีเอ้ือตอ

อุตสาหกรรมดังกลาว ดวยเหตุน้ีเมื่อชุมชนทางฝงทะเลอันดามันเปนพ้ืนท่ีเปาหมายการพัฒนาทางเศรษฐกิจในชุมชน 

ผูคนในชุมชนไดรับแรงสนับสนุนและแรงผลักดันจากนโยบายดังกลาว เปนผลใหผูคนในหลายครอบครัวไดมีการ

เคล่ือนยายอาชีพเกิดขึ้น เน่ืองจากมีความคาดหวังตอรายไดท่ีมากขึ้นกวาการประกอบอาชีพเดิม ในขณะท่ีลักษณะ

การอยูอาศัยของผูคนในชุมชนทางฝงทะเลอันดามันมีการเปล่ียนแปลง เพ่ือรองรับธุรกิจการทองเท่ียวและโรงแรม 

การสรางท่ีอยูอาศัยใหมแบบสมัยนิยมโดยไมไดพิจารณาถึงรูปแบบทางสถาปตยกรรมพ้ืนบานท่ีมีความเปนมาท่ี

ยาวนาน เปนผลใหความสัมพันธของวัฒนธรรมการอยูอาศัยกับการประกอบอาชีพของผูคนในครอบครัวในชุมชนทาง

ฝงทะเลอันดามันในยุคสมัยใหมไมไดมีความสัมพันธตอกันดังเชนในอดีต ท้ังน้ีวิถีชีวิตของผูคนในครอบครัวและสังคม

ไดเปล่ียนแปลงจากวิถีชีวิตสังคมชนบทเปนสังคมเมืองมากขึ้นและมีลักษณะสังคมท่ีซับซอนมากขึ้น 

จากการศึกษาดังกลาวทําใหเห็นปรากฏการณทางสังคมจากอดีตในลักษณะโครงสรางสังคมภายใตวิถีชีวิต

อยางเรียบงายและความสัมพันธทางหนาท่ีของผูคนท่ีมีความคลายคลึงกัน ( The way of life within
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gemeinschaft society) จนยางเขาสูยุคการพัฒนาไปสูความทันสมัยท่ีสังคมมีการพัฒนาไปสูยุคโลกาภิวัตนเปนผล

ใหสังคมเปล่ียนแปลงลักษณะเปนโครงสรางสังคมท่ีซับซอนขึ้นภายใตวิถีชีวิตท่ีมีความสัมพันธกันอยางผิวเผินและ

ความสัมพันธทางหนาท่ีของผูคนท่ีมีความแตกตางกันมากขึ้นกัน ( The way of life within gesellschaft society)

ผูคนในสังคมยุคสมัยใหมจึงตองปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงบริบททางสังคม ดวยการปรับตัวเขาสูสังคมอยางมีดุลย

ภาพเพ่ือความอยูรอดในสังคมภายใตสภาพนิเวศวิทยาวัฒนธรรมในยุคสังคมสมัยใหม (Tonnies. 2001)

ขอคนพบคร้ังน้ีทําใหเกิดองคความรูใหมทางดานแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมการอยูอาศัย โดยอยูภายใต

แนวคิด “การผสมผสานของวัฒนธรรมการอยูอาศัยทางดานสถาปตยกรรม” (hybrid housing culture of

architecture) ดวยการเชื่อมโยงลักษณะของสถาปตยกรรมพ้ืนบาน (vernacular architecture) โดยมีแนวคิดวา

เอกลักษณวัฒนธรรมการอยูอาศัยของชุมชนและทองถิ่นในปจจุบันและอนาคต ควรท่ีจะมีการผสมผสานอยางสมดุล 

ในสวนของแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมการประกอบอาชีพในชุมชน โดยตองมีการมุงเนนใหผูคนในครอบครัวและ

ชุมชนมีการประกอบอาชีพท่ีพ่ึงพาทรัพยากรในชุมชนโดยอยูบนพ้ืนฐานแนวคิด “ระบบเศรษฐกิจการตลาดภายใน

ชุมชน” (market economy system in a community) โดยอยูบนพ้ืนฐานของการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคม

ภายในชุมชน ดวยแนวคิดในการสงเสริมและสรางความตระหนักตอผูคนในชุมชนใหพ่ึงพาเศรษฐกิจการตลาดภายใน

ชุมชนบนพ้ืนฐานของตนทุนทรัพยากรชุมชน ท้ังทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรธรรมชาติแวดลอม แนวคิดดังกลาว

เพ่ือใหผูคนในครอบครัวในชุมชนท่ีเปนทรัพยากรบุคคลใหมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มีการกระจายรายไดใน

แตละครัวเรือนและการไดรับผลประโยชนจากนักลงทุนท่ีควรกลับเขามาสูชุมชนมากท่ีสุด โดยขอคนพบและองค

ความรูใหมดังกลาว ทําใหเกิดการเคล่ือนไหวกระบวนทัศน (paradigm shift) ทางดานพัฒนาการของวัฒนธรรมการ

อยูอาศัยกับการประกอบอาชีพในชุมชน โดยใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของคนในครอบครัวและสังคมตอการ

อนุรักษวัฒนธรรมการอยูอาศัยกับการประกอบอาชีพในชุมชน โดยเร่ิมจากระดับคนในครอบครัวหรือในระดับปจเจก

บุคคล

(private cultural heritage) สูแนวคิดในการสืบทอดมรดกวัฒนธรรมในระดับชุมชน (public cultural heritage)

ภายใตบริบทการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอยางมีดุลยภาพ 

สรุป
วัฒนธรรมการอยูอาศัยกับการประกอบอาชีพในชุมชนทางฝงทะเลอันดามันมีความสัมพันธกันมาแตอดีต 

ตั้งแตยุคกอนการพัฒนาไปสูความทันสมัย โดยความสัมพันธของวัฒนธรรมดังกลาวผูคนในครอบครัวและสังคมมี

การอยูอาศัยท่ีเอ้ือตอการประกอบอาชีพดวยวิถีชีวิตท่ีเรียบงายจากการพ่ึงพิงธรรมชาติเพ่ือการดํารงชีวิต เมื่อเขาสูยุค

ปจจุบัน ซึ่งเปนยุคการพัฒนาไปสูความทันสมัย ความสัมพันธของวัฒนธรรมการอยูอาศัยกับการประกอบอาชีพได

เกิดการเปล่ียนแปลง โดยมาจากปจจัยท่ีสําคัญ คือ ปจจัยภายในจากความตองการทางดานปจเจกบุคคลของคนใน

ครอบครัวและสังคมตามบริบทของสังคมสมัยใหม และปจจัยภายนอกจากนโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียวและโรงแรม กอปรกับระบบเศรษฐกิจการตลาดจากนักลงทุนภายนอกเขามาในชุมชน การเปล่ียนแปลง

ดังกลาวสงผลใหโครงสรางของคนในครอบครัวและสังคมจากสังคมแบบเรียบงายในลักษณะสังคมกสิกรรมปรับเขาสู

สังคมท่ีซับซอนขึ้นอันเปนสังคมอุตสาหกรรม เปนผลใหวัฒนธรรมการอยูอาศัยทางดานสถาปตยกรรมของผูคนใน

ครอบครัวละสังคมมีลักษณะอยางผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมพ้ืนบานกับสถาปตยกรรมสมัยใหม ในขณะท่ี
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วัฒนธรรมการประกอบอาชีพในชุมชนเขาสูระบบเศรษฐกิจการตลาด ดังน้ันผูคนในครอบครัวและสังคมจึงจําเปนตอง

ปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เขาสูสังคมยุคสมัยใหมอยางตอเน่ือง เพ่ือการดํารงชีพอยาง

สมดุล ปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของวัฒนธรรมการอยูอาศัยกับการประกอบอาชีพในชุมชน

ทางฝงทะเลอันดามัน
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ปจจัยท่ีกําหนดการเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบี้ยระยะส้ันในประเทศไทย

Factors affecting the short-term interest rate movement in Thailand

ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ1

Taninrat Rattanapongpinyo1

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีกําหนดการเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบ้ียระยะส้ันของ

ประเทศไทยในปจจุบัน ขอมูลท่ีศึกษาเปนขอมูลรายเดือนระหวาง ป 2548 ถึง 2551 ตัวแปรอิสระท่ีใชในการศึกษา

ประกอบดวย อัตราการขยายตัวของเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย ดัชนีคาเงินบาทท่ีแทจริง อัตราดอกเบ้ียตลาด

ซื้อคืนพันธบัตร และแนวโนมในอดีตของอัตราดอกเบ้ียระยะส้ันคืออัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมระหวางธนาคารพาณิชย

เพ่ือกําหนดการเคล่ือนไหวของตัวแปรตามคือ อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมระหวางธนาคารพาณิชยซึ่งเปนอัตราดอกเบ้ีย

ระยะส้ัน โดยใชการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุเปนเคร่ืองมือ ซึ่งผลการวิจัยพบวาท้ัง 4 ตัวแปรมีความสัมพันธกับ

อัตราดอกเบ้ียระยะส้ันอยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยมีคา   R2 = 0.97, Adjusted R2= 0.94,

F-test = 2350.687 และแบบจําลองสามารถใชในการคาดการณแนวโนมของอัตราดอกเบ้ียระยะส้ันได สําหรับ

ขอเสนอแนะจากการวิจัย ไดแก การจะพยากรณแนวโนมระยะยาว ตองใชการวิเคราะห มูลคาของอัตราดอกเบ้ีย

(Fundamental analysis), ทิศทางของอัตราดอกเบ้ีย(Technical analysis) และ ความรูสึกตอการเปล่ียนแปลงของ

อัตราดอกเบ้ีย(Sentimental Analysis) ประกอบกัน

คําสําคัญ : อัตราดอกเบ้ียระยะส้ัน การคาดการณแนวโนม การเคล่ือนไหวระยะส้ัน

Abstract
The objective of this research was to study the factors that affect the short-term interest rate

movement in Thailand. The independent considered variables were CDGR, REPO, REER, and INTn-1,

that determine interbank rate movement (INT). All studied variables were monthly averaged secondary

data from 2005 to 2008. The result from multiple regression analysis showed that four considered factors

affecting the short-term interest rate movement in Thailand with high confidence interval statistics testing

(95%) ; R2 = 0.97, Adjusted R2= 0.94, F-test = 2350.687 and this model can forecast the short-term

interest rate trend. The suggestion; by using Fundamental, Technical and Sentimental Analysis, can lead

to construct the effectiveness of the long-term forecasting.

Keywords : Short-term interest rate, Trend forecasting, Short-term movement

1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 76120 ประเทศไทย

Department of General Business Management, Faculty of Management Science, Silpakorn University, Phetchaburi IT campus 76120, Thailand
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คํานํา
อัตราดอกเบ้ียในตลาดเงิน นับเปนตัวแปรทางการเงินท่ีสําคัญประการหน่ึงในระบบเศรษฐกิจของทุก

ประเทศ บทบาทตอเศรษฐกิจสวนรวมมีอยูหลายประการจําแนกเปน บทบาทในการจัดสรรทรัพยากรอัตราดอกเบ้ีย

ถือเปนตนทุนในการจัดสรรทรัพยากรเงินทุน บทบาทในดานเงินใหกูและเงินฝากดอกเบ้ียเปนตัวกําหนดใหผูท่ีมีเงิน

ออมนําเงินออกมาหาผลตอบแทน และกําหนดราคาในการกูยืมเงินสําหรับผูท่ีตองการใชเงิน บทบาทในดานการ

ลงทุนและการออม อัตราดอกเบ้ียเปนตัวกําหนดการลงทุน โดยเทียบกับผลตอบแทนรายปท่ีไดรับจากการลงทุนเพ่ิม 

(Marginal Revenue Product of Capital หรือ Marginal Efficiency of Capital: MEC) บทบาทในการเปนเคร่ืองมือ

สําหรับการดําเนินนโยบายการเงินของภาครัฐ การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียน้ันมีผลกระทบตอตลาดการเงิน 

และตลาดผลผลิต เพราะอัตราดอกเบ้ียเปนเคร่ืองมือเพ่ือรักษาเสถียรภาพของราคา รวมไปถึงการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจและการจางงาน รวมท้ังอัตราดอกเบ้ียยังเปนเคร่ืองมืออ่ืนๆ เชน การจัดสรรเครดิตแกภาคเศรษฐกิจตาง ๆ 

ของประเทศ และการปองกันไมใหเกิดการเคล่ือนยายเงินทุนออกนอกประเทศ

นอกจากน้ีแลวการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียนโยบายของทางการ ก็ทําใหเกิดการปรับตวัของอัตรา

ดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย โดยการปรับเพ่ิมหรือลดอัตราดอกเบ้ียของธนาคารแหงประเทศไทยเปนการสง

สัญญาณท่ีมีตอธนาคารพาณิชยในการควบคุมอัตราเงินเฟอ เชนเมื่อธนาคารแหงประเทศไทยปรับอัตราดอกเบ้ีย

นโยบายสูงขึ้น ธนาคารพาณิชยจะขานรับโดยการทยอยปรับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจําและอัตราดอกเบ้ียเงินกู

สูงขึ้น เพ่ือเปนการแกปญหาเงินเฟอ ในทางตรงกันขาม หากธนาคารแหงประเทศไทยผอนคลายอัตราดอกเบ้ีย

นโยบาย การปรับลดอัตราดอกเบ้ียในทองตลาดก็จะชวยกระตุนใหอุปสงคภายในประเทศท้ังในสวนของการบริโภค

และการลงทุนของภาคเอกชนเพ่ิมขึ้น ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกําหนดระดับอัตราดอกเบ้ีย รวมท้ัง

ความสามารถในการคาดการณแนวโนมอัตราดอกเบ้ีย มีความสําคัญอยางยิ่งตอการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ

ตางๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารการเงินขององคกรและผูท่ีเกี่ยวของกับตลาดการเงิน เพราะการเปล่ียนแปลงใน

อัตราดอกเบ้ียจะสงผลกระทบท่ีสําคัญ 2 ประการคือ ผลกระทบท่ีมีตอตนทุนในการดําเนินธุรกิจเน่ืองจากอัตรา

ดอกเบ้ียคือคาใชจายทางการเงินของธุรกิจ ถาอัตราดอกเบ้ียสูงขึ้นจะทําใหตนทุนของธุรกิจเพ่ิมสูงขึ้น และสงผล

ในทางกลับกันหากอัตราดอกเบ้ียต่ําลง สําหรับผลกระทบท่ีมีตอราคาของหลักทรัพย เน่ืองจากอัตราดอกเบ้ียสง

ผลกระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจและผลกําไรของธุรกิจ กลาวคือเมื่ออัตราดอกเบ้ียสูงขึ้น อัตราผลตอบแทนจาก

ตลาดพันธบัตรจะเพ่ิมสูงขึ้นดวย การขายหุนท่ีเกิดจากการสูงขึ้นของอัตราดอกเบ้ียจะสงผลใหราคาหุนลดลง และ

สถานการณจะเปนไปในทางตรงกันขามถาหากอัตราดอกเบ้ียลดลง ดังน้ันไมวาอัตราดอกเบ้ียจะเปล่ียนแปลงไปใน

ทิศทางใดจะสงผลกระทบตอตนทุนของเงิน และผลตอบแทนของเงินทุนเสมอ อัตราดอกเบ้ียจึงมีความสําคัญตอการ

ตัดสินใจทางธุรกิจในการระดมเงินและในการลงทุนทางการเงิน อน่ึง แมวาการคํานวณระดับของอัตราดอกเบ้ียจะ

เปนเร่ืองท่ีทําไดยาก แตส่ิงท่ีผูบริหารธุรกิจควรตระหนักและพยายามทําใหไดก็คือ การพยากรณแนวโนมของอัตรา

ดอกเบ้ีย ดังน้ัน ในการศึกษาเพ่ือคาดการณแนวโนมทางการเงิน หรือการคาดคะเนทิศทางอัตราดอกเบ้ียโดยเฉพาะ

อัตราดอกเบ้ียระยะส้ัน จึงมีความจําเปนท่ีจะตองศึกษาบทบาทของตัวแปรตาง ๆ ท้ังทางอุปสงคและอุปทานเงินทุน 

รวมถึงตัวแปรนโยบายการเงินของภาครัฐ เพ่ืออธิบายการเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบ้ียระยะส้ันใหเห็นภาพท่ีชัดเจน

และมีความถูกตองมากท่ีสุดเพ่ือประโยชนขางตน

ในทางวิชาการน้ัน มีงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาปจจัยท่ีกําหนดการเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบ้ีย

ระยะส้ันของประเทศไทยในปจจุบันหลายเร่ืองไดแก (1)การศึกษาปจจัยท่ีกําหนดอัตราดอกเบ้ียระยะส้ันของไทย โดย
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ใชอัตราดอกเบ้ียซื้อคืนพันธบัตรประเภท 14 วัน (กาญจนา จันทรชิต 2550) พบวาตัวแปรท่ีกําหนดอัตราดอกเบ้ีย

ระยะส้ันของไทยคือ อัตราดอกเบ้ียนโยบายของสหรัฐ อัตราเงินเฟอ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตรา

ดอกเบ้ียระยะส้ันของไทย และอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธกันในทิศทางตรงกันขาม (2)การศึกษา

นโยบายอัตราดอกเบ้ียของไทย (สมพงษ สุเมธกชกร 2541) พบวานโยบายอัตราดอกเบ้ียมี 3 ลักษณะคือ นโยบาย

ควบคุมอัตราดอกเบ้ีย นโยบายปรับอัตราดอกเบ้ียตามระดับราคา และนโยบายอัตราดอกเบ้ียลอยตัว (3)การศึกษา

โครงสรางอัตราดอกเบ้ียและนโยบายอัตราดอกเบ้ียในชวงป พ.ศ.2488-2526 (ศิริรัตน มโนรถประดิษฐ 2537) พบวา 

ปจจัยท่ีสามารถสงผลตออัตราดอกเบ้ียในตลาดเงินกูยืมสําคัญ คือ ฐานะสภาพคลองของสภาบันการเงิน ภาวะ

เศรษฐกิจ นโยบายของธนาคารตอผูใหกูรายใหญ อัตราดอกเบ้ียของตลาดเงินระยะส้ันอ่ืน ๆ ท้ังภายในประเทศและ

นอกประเทศ และการคาดหมายของอัตราดอกเบ้ียในอนาคตของผูกูและผูใหกู  (4)การศึกษาปจจัยท่ีมีบทบาทในการ

กําหนดอัตราดอกเบ้ียภายหลังการเปดเสรีทางการเงิน (วีรยุทธ รัตนพงศภิญโญ 2535) พบวาหลังการเปดเสรีทางการ

เงิน การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียตางประเทศไดเขามามีบทบาทอยางมากในการกําหนดทิศทางการเคล่ือนไหว

ของอัตราดอกเบ้ียในประเทศ อยางไรก็ดีผลการศึกษาและแบบจําลองท่ีสรางขึ้นยังคงมีความยุงยากซับซอน และ

คอนขางเนนดานวิชาการ ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาแบบจําลองท่ีมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ เขาใจ

งาย เพ่ือการประยุกตใช อยางนอยท่ีสุดในการพยากรณทิศทางอัตราดอกเบ้ียระยะส้ัน เพ่ือการบริหารสภาพคลอง

ทางการเงิน เพ่ือสรางความเจริญเติบโตในอนาคต และเพ่ือบริหารความเส่ียงขององคกรธุรกิจ รวมท้ังการดําเนิน

นโยบายรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของภาครัฐบาล

บทความน้ีมีวัตถุประสงค คือ เพ่ือศึกษาถึงปจจัยท่ีกําหนดการเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบ้ียระยะส้ัน

ของประเทศไทยในปจจุบัน ท้ังน้ีโดยใชอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมระหวางธนาคารพาณิชยซึ่งเปนอัตราดอกเบ้ียระยะส้ันท่ี

ไวตอการเปล่ียนแปลงจากตัวแปรทางเศรษฐกิจการเงินท่ีมากระทบ และยังมีบทบาทกําหนดการเคล่ือนไหวของอัตรา

ดอกเบ้ียอ่ืนๆของระบบธนาคารพาณิชย เปนตัวแปรตามในการศึกษาคร้ังน้ี

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ไดแก ทฤษฎีอัตราดอกเบ้ียทางเศรษฐศาสตรและทางการ

เงิน แนวคิดการบริหารการเงินดานการระดมเงินและการลงทุนทางการเงินจากท้ังภายในประเทศและตางประเทศ

รวมท้ังการดําเนินนโยบายอัตราดอกเบ้ียของภาครัฐ ฯลฯ มาประกอบกับแนวคิดเร่ืองการวิเคราะหความรูสึกของ

ตลาดการเงินท่ีมีตอการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย(Sentimental analysis) สามารถนํามาสังเคราะหเปนกรอบ

แนวคิดในการวิจัย ดังน้ี
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
ในการดําเนินการศึกษา เร่ืองปจจัยท่ีกําหนดการเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบ้ียระยะส้ันในประเทศไทย มี

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัยดังน้ี

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ขอมูลท่ีนํามาใชในการศึกษาเปนประเภททุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา ราย

เดือน ตั้งแตปพ.ศ.2548 ถึง ปพ.ศ.2551 รวมระยะเวลา 4 ป โดยรวบรวมจากธนาคารแหงประเทศไทย 

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา ประกอบดวย

1.1 ตัวแปรตาม ไดแก อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมระหวางธนาคารพาณิชย ในตลาด

กรุงเทพมหานคร

1.2 ตัวแปรอิสระ ไดแก อัตราการขยายตัวของเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย ดัชนี

คาเงินบาทท่ีแทจริง อัตราดอกเบ้ียตลาดซื้อคืนพันธบัตร และแนวโนมในอดีตของอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมระหวาง

ธนาคารในตลาดกรุงเทพมหานคร

2. โปรแกรมท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS

3. การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression) เพ่ือหาความสัมพันธ

ของตัวแปรตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอการเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบ้ียระยะส้ันของไทยในปจจุบัน โดยใชเทคนิคการ

เลือกตัวแปรแบบ Enter ซึ่งจะพิจารณาจากคาสถิติ R-Squared, Adjusted R-Squared, Durbin-Watson, F-Test

และคา T-test

ดัชนีคาเงินบาทที่แทจริง

อัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อ

คืนพันธบัตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมระหวาง

ธนาคารในตลาดกรุงเทพมหานคร

แนวโนมในอดีต

อัตราเงินใหสินเชื่อของ

ธนาคารพาณิชย
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ผลการวิจัย
1. แบบจําลองแสดงความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ ท่ีกําหนดการเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบ้ียระยะส้ัน

ของประเทศไทยในปจจุบัน เปนดังน้ี

INTn = 1.069 + 0.015CDGR – 0.008REER + 0.702REPO + 0.315INTn-1

(2.106) (-2.564) (9.833) (4.442)

โดยท่ี

INT คือ อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมระหวางธนาคาร

CDGR คือ อัตราการขยายตวัของเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย

REER คือ ดัชนีคาเงินบาทท่ีแทจริง 

REPO คือ อัตราดอกเบ้ียซื้อคืนพันธบัตร 1 วัน (RP 1 วัน)

INTn-1 คือ แนวโนมในอดตีของอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมระหวางธนาคาร

2. คา R-Squared, Adjusted R-Squared, Durbin-Watson และคาF-Test มีดังน้ี

R-Squared 0.97

Adjusted R-Squared 0.94

Durbin-Watson 2.157

F-Test 2350.687

ตัวเลขในวงเล็บเปนคาสถิติ T-test

*ทุกตัวแปรมีระดับนัยสําคัญท่ีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95

สรุป
จากการวิเคราะหโดยใชสมการถดถอยเชิงพหุ พบวาปจจัยท้ัง 4 มีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงของ

อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมระหวางธนาคารในตลาดกรุงเทพมหานคร (INT) โดยอัตราการขยายตัวของเงินใหสินเชื่อของ

ธนาคารพาณิชย (CDGR) อัตราดอกเบ้ียตลาดซื้อคืนพันธบัตร (REPO) และแนวโนมในอดตีของอัตราดอกเบ้ียเงิน

กูยืมระหวางธนาคารในตลาดกรุงเทพมหานคร (INTn-1) มีความสัมพันธกับอัตราดอกเบ้ียเงินกูยมืระหวางธนาคารใน

ตลาดกรุงเทพมหานครในทิศทางเดียวกัน และดชันีคาเงินบาทท่ีแทจริง (REER) มีความสัมพันธกบัอัตราดอกเบ้ียเงิน

กูยืมระหวางธนาคารในตลาดกรุงเทพมหานคร ในทิศทางตรงกันขาม ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 สําหรับการ

เคล่ือนไหวของอัตราดอกเบ้ียในระยะส้ัน

แบบจําลองท่ีไดจากการศึกษาคร้ังน้ี เปนเพียงแบบจําลองอยางงายเนนความเปนไปไดในทางปฏิบัต ิ

และใชสําหรับคาดการณแนวโนมท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตของอัตราดอกเบ้ียระยะส้ัน 

ผลของแบบจําลองสามารถใชในการพยากรณแนวโนมการเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบ้ียในระยะส้ัน 

มิใชการพยากรณคาของอัตราดอกเบ้ียระยะส้ันในอนาคต

อน่ึง การวจิัยคร้ังน้ีเนนการวเิคราะหทางเทคนิค คือผลกระทบจากปจจัยตางๆ ท่ีมีตอการเคล่ือนไหวของ

อัตราดอกเบ้ียระยะส้ันท่ีศึกษา มิไดเปนการพิจารณารวมระหวาง การวเิคราะหปจจยัพ้ืนฐานหรือมูลคาท่ีควรจะเปน

ของอัตราดอกเบ้ีย ทางเทคนิคหรือทิศทางการเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบ้ีย  และการวเิคราะหโดยใช Sentimental
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analysis หรือความรูสึกตอการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย ในการพยากรณเพ่ือคาํนวณคาของอัตราดอกเบ้ีย

ระยะส้ันในอนาคต

สําหรับขอเสนอแนะในการศกึษาคร้ังน้ีแยกเปน

1. ขอเสนอแนะทางวิชาการ

1.1 ควรพัฒนาแบบจาํลองการพยากรณแนวโนมระยะยาว และแบบจําลองการพยากรณ

คาอัตราดอกเบ้ียระยะส้ันโดยใชท้ัง 3 เทคนิค คือการวิเคราะหโดยปจจยัพ้ืนฐาน การวิเคราะหทางเทคนิค และการ

วิเคราะหโดย Sentimental analysis ประกอบกัน

1.2 ควรพิจารณาถงึตวัแปรอิสระอ่ืน นอกเหนือจากท่ีไดมีการศึกษาแลวในคร้ังน้ีใน

การศึกษาตอไป อาทิ มาตรการทางการเงินและการคลังอ่ืนๆของภาครัฐ และ/หรือตัวแปรทางการเงินจากภายนอก

ประเทศ ซึ่งสงผลกระทบตอการกาํหนดอัตราดอกเบ้ีย เชน การเปล่ียนแปลงนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกา ตัวแปร

อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในตางประเทศ

1.3 ในการวเิคราะหการเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบ้ียระยะส้ันในแตละชวงเวลา อาจตอง

คํานึงถึงปญหาการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกจิ (Economic Structural Change) ของประเทศไทยเปน

สําคัญ

2. ขอเสนอแนะทางปฏิบัติ

2.1 ควรนําผลการวจิัยไปใชประโยชน โดยเฉพาะในการวางแผน และการกาํหนดนโยบาย

ทางธุรกจิของภาคเอกชน

2.2 ควรนําผลการวิจัยไปใชประโยชน ในการศึกษาเพ่ือกาํหนดกรอบการเคล่ือนไหวของ

อัตราดอกเบ้ียรวมท้ังคาดการณอัตราดอกเบ้ียระยะส้ันของภาครัฐบาล ท้ังน้ี โดยยดึหลักความเปนไปได ความสะดวก

ในทางปฏิบัติ และประโยชนในการใชสอยเปนสําคญั

คําขอบคุณ
การวจิัยคร้ังน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ และขอขอบคุณ หนวยงานราชการ และ

ภาคธุรกิจเอกชนตางๆ ท่ีไดใหความอนุเคราะหขอมูลสําหรับการศกึษา และท่ีสําคัญคือ คุณขิมฑดิา ชํานิศาสตร และ 

คุณจันทิมา ตาลเชื้อ บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป รุนท่ี 4 คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลัยศิลปากร ซึ่ง

เปนผูชวยวิจยัในการศกึษาคร้ังน้ี นอกจากน้ีแลวผูวิจัยยังไดรับคาํแนะนํา และความชวยเหลือในการตรวจสอบแกไข

ขอบกพรองของงานวิจยั รวมท้ังใหกําลังใจในการทํางานจากสมาชิกทุกคนในครอบครัว เพ่ือนรวมงาน และนองๆ ใน

คณะวิทยาการจัดการ ตลอดจนไดรับความกรุณาจากทานคณบดีคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ใน

ความอนุเคราะหทุกๆ ดาน จนทําใหงานวิจยัน้ีสําเร็จลุลวงไดอยางสมบูรณตามวัตถุประสงคท่ีตัง้ไว
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ผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนท่ีแทจริงตอการจางงานในภาคอุตสาหกรรมของไทย

The effect of real exchange rate on employment of manufacturing industries in Thailand

ศิริญญา ธีระอนันตชยั1

Sirinya Teeraananchai1

บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนท่ีแทจริงตอการจาง

งานในภาคอุตสาหกรรมของไทย ดวยวิธี Panel Co-integration และ Panel Regression จากขอมูลรายเดือนตั้งแตป 

2543 ถึงป 2550 ซึ่งไดนําแนวคิดทฤษฎีความสัมพันธระหวางการจางงานกับอัตราแลกเปล่ียนท่ีแทจริง ณ

ตลาดแรงงานดุลยภาพ มาใชในการศึกษา พบวา อัตราแลกเปล่ียนท่ีแทจริงมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว

กับการจางงานในภาคอุตสาหกรรมอยางมีนัยสําคัญท้ังในกรณีท่ีสมมติใหสัมประสิทธิ์การถดถอยของทุก

อุตสาหกรรมเหมือนกัน และกรณีท่ีสมมติสัมประสิทธิ์การถดถอยแตกตางกันในแตละอุตสาหกรรม ในการศึกษา

อุตสาหกรรมท้ังหมด โดยพบวาผลของการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนท่ีแทจริงท่ีมีตอการจางงานในภาพรวม

อุตสาหกรรม คือ -0.35 งานวิจัยน้ีมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีสําคัญ คือ ควรนําผลกระทบท่ีเกิดขึ้นใน

ภาคอุตสาหกรรมมาประกอบการพิจารณานโยบายการควบคุมการแข็งคาของอัตราแลกเปล่ียน เพ่ือปองกันปญหา

การวางงานในกลุมอุตสาหกรรมท่ีมีแรงงานเปนกําลังในการผลิต เชน อุตสาหกรรมส่ิงทอ อุตสาหกรรมการผลิต

รองเทาและเคร่ืองหนัง เปนตน 

คําสําคัญ : อัตราแลกเปล่ียนท่ีแทจริง ความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว การใชแรงงาน

Abstract
This paper aims to assess the effects of real exchange rate on employment in the manufacturing

industry sector in Thailand. The Panel Co-integration approach and Co-integration approach are

introduced in analyzing the implications on the manufacturing industry. In this study, monthly time-series

data, from 2000 to 2008, and the concept of the relationship between employment and real exchange

rate at market equilibrium labor are employed. The empirical results indicate statistically-significant, long-

run relationship between real exchange rate and employment in the manufacturing industry sector. A key

assumption in this analysis is that the autoregressive coefficients are similar in all types of industry. The

impact of real exchange rate on the employment in the overall manufacturing industry is -0.35. Drawn on

this study’s findings, it is recommended that policymakers should take into account the potential

implications of the real exchange rate on employment in the manufacturing industry sector, when they

make decisions concerning the Thai currency policies. This is to provide protection to workforces in

1 คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Faculty of Economics, Chulalongkorn University, Bangkok Thailand
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labor-intensive industry such as textile, leather products & footwear, wood & wood products, and food &

beverage.

Keywords : Real Exchange Rate, Co-integration, Labor Intensive

คํานําและวัตถุประสงค
ประเทศไทยเปนประเทศเศรษฐกิจขนาดเล็กท่ีมีลักษณะเศรษฐกิจแบบเปด (Small Open Economy) ซึ่งมี

แนวทางการพัฒนาประเทศ โดยใชอุตสาหกรรมเปนตัวนําในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจและการสงออก และ

มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือใหสามารถแขงขันในตลาดโลกได จากการรายงานของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในไตรมาสท่ี 1 ป 2550 พบวา รอยละ 41.46 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ(Gross

Domestic Product, GDP) มาจากภาคอุตสาหกรรม และการกระจายรายไดของการจางงานในภาคการผลิตของ

ประเทศ พบวามีการจางงานนอกภาคเกษตรประมาณ 21.64 ลานคน คิดเปนรอยละ 61.38 ของผูมีงานทําท้ังหมด 

โดยคิดเปนสวนแบงของจํานวนผูมีงานทําในภาคการผลิตมากท่ีสุด คือประมาณ 5.5 ลานคน [1] ซึ่งแสดงใหเห็นวา

เมื่อมีการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรม จะมีผลตอการขยายตัวดานการจางงานอยางมาก นอกจากน้ีในดานการคา

ระหวางประเทศท้ังดานการสงออกและการนําเขาจะไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 

(Exchange Rate) โดยผานชองทางการคาระหวางประเทศ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังภาคการผลิต คือเมื่อมีการขยายตัว

ของการสงออกจะทําใหมีการขยายตัวของภาคการผลิตกอใหเกิดการจางงานเพ่ิมขึ้น การเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนจึงมีสวนสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ  ไมวาจะเปนการออนคา หรือการแข็งคาขึ้นของอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งจะ

มีผลกระทบตอภาคการผลิตผานทางตนทุนการผลิต และมีผลตอไปยังการจางงาน โดยเฉพาะการผลิตใน

ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเปนแหลงจางงานท่ีสําคัญ

นับตั้งแตป พ.ศ.2549 [2] เปนตนมา คาเงินบาทของไทยมีการปรับตัวแข็งคาขึ้นอยางตอเน่ือง ทําใหสถาน

ประกอบการบางแหงท่ีไมสามารถปรับตัวไดทันตอภาวะการขาดทุน ตองปดกิจการไป ผลกระทบตอแรงงานท่ีเกิดขึ้น

คือการถูกเลิกจาง ซึ่งสถานประกอบการสวนใหญท่ีไดรับผลกระทบคืออุตสาหกรรมการผลิตท่ีเนนการใชแรงงาน 

(Labor Intensive) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการสงออก เพราะนอกจากปริมาณการส่ังซื้อสินคาจะลดนอยลงแลว การ

ท่ีคาเงินแข็งคาขึ้นยังมีสวนทําใหตนทุนในการผลิตสูงขึ้น ซึ่งผูผลิตอาจตองมีการปรับลดกําลังการผลิตลง จึงมี

ผลกระทบตอการจางงาน โดยเฉพาะแรงงานระดับลาง แสดงใหเห็นวาการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนมี

ผลกระทบตอการจางงาน

จากการศึกษาในประเทศจีน พบวา  อัตราแลกเปล่ียนท่ีแทจ ริงมีผลกระทบตอการจางงานใน

ภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมทําการศึกษาดวยวิธี Regression analysis [3] สวนการศึกษาในประเทศเกาหลีใต

พบวาอัตราแลกเปล่ียนมีความสัมพันธกับการจางงานซึ่งมีการจําแนกในแตละอุตสาหกรรมโดยใชวิธี Panel

regression [4] ซึ่งท้ังสองประเทศเปนประเทศระบบเศรษฐกิจเปดมีการสงออกสินคาในลักษณะเดียวกับประเทศไทย 

ซึ่งจากการศึกษาท่ีผานมาประเทศไทยยังไมมีการศึกษาถึงความสัมพันธของอัตราแลกเปล่ียนกับการจางงานใน

ภาคอุตสาหกรรมโดยตรง

ดังน้ันงานวิจัยคร้ังน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนท่ี

แทจริงตอการจางงานในภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมในรูป Panel ดวยวิธีทางเศรษฐมิติเพ่ือศึกษาความสัมพันธเชิง

ดุลยภาพในระยะยาวระหวางตัวแปรท่ีเรียกวา Panel Co-integration ซึ่งทําการศึกษาแบบเดียวกับประเทศแคนาดา 
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[5] และวิเคราะหการตอบสนองของการจางงานท่ีมีตออัตราแลกเปล่ียนดวยวิธี Panel regression สําหรับเปน

แนวทางในการปองกันการเกิดปญหาการวางงานท่ีมาจากผลกระทบของตัวแปรทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ และชวยใน

การกําหนดมาตรการในการแกปญหาการเลิกจางท่ีมาจากวิกฤตทางเศรษฐกิจ พรอมท้ังเปนการหาขอสรุปท่ีชัดเจน

ของความสัมพันธระหวางอัตราแลกเปล่ียนท่ีแทจริงกับการจางงานในภาคอุตสาหกรรม

วิธีดําเนินการวิจัย

การศึกษาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนท่ีแทจริงตอการจางงานในภาคอุตสาหกรรมของ

ประเทศไทย ไดใชขอมูลอนุกรมเวลารายเดือนตั้งแตป 2543 – 2550 ซึ่งเปนชวงท่ีประเทศไทยใชระบบอัตรา

แลกเปล่ียนลอยตัวภายใตการจัดการ สวนการศึกษาผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนท่ีแทจริงท่ีมีตอการจางงานน้ัน 

จะทําการศึกษาในภาพรวมของอุตสาหกรรม โดยทําการคัดเลือกอุตสาหกรรมจากมูลคาการสงออกสินคาท่ีสําคัญ

ท้ังน้ีมีการจําแนกสินคาอุตสาหกรรมตามกิจกรรมการผลิตจากธนาคารแหงประเทศไทย1 ซึ่งสอดคลองกับการแบง

หมวดอุตสาหกรรมตามรหัสมาตรฐานอุตสาหกรรม ISIC (International Standard Industrial Classification of

Economic Activities) 2 หลักท้ังหมด 11 อุตสาหกรรม ดังตารางท่ี 1

ในการศึกษาผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนท่ีแทจริงท่ีมีตอการจางงานในภาคอุตสาหกรรม ไดนํา

แบบจําลองตามแนวคิดจากการศึกษาทฤษฎีความสัมพันธระหวางอัตราแลกเปล่ียนท่ีแทจริงกับการจางงานท่ีตลาด

ดุลยภาพ [3] ไดสมการของแบบจําลอง ดังน้ี 

50 1 2 3 4 6 εi,t i,t i,t i,t i,ti,t i,t i,tEMP +REER RATIO INV WAGEPRI ZIMP            

เมื่อ i คืออุตสาหกรรม และ t คือเวลา และสามารถอธิบายตัวแปรท่ีใชในการศึกษาดังตารางท่ี 2 ซึ่งจะ

ศึกษาตัวแปรในรูป Logarithm โดยใชขอมูลในการศึกษาจากธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย และสํานักงานสถิติแหงชาติ สําหรับการศึกษาภาพรวมอุตสาหกรรมท้ังหมด มี

ลักษณะเปนขอมูลภาคตัดขวาง (cross-section) และอนุกรมเวลารวมกัน อยูในรูป Panel โดยนํามาศึกษา

ความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาวระหวางตัวแปรท่ีใชศึกษาในแบบจําลอง เพ่ือศึกษาผลกระทบท่ีเกิดขึ้น มี

ขั้นตอนการศึกษาดังน้ี

1. ทดสอบคุณสมบัติของตัวแปรท่ีใชในการศึกษาโดยใชวิธี Panel Unit Root ตามการทดสอบของ 

Im, Pesaran, and Shin Test (IPS) มีสมมติฐานดงัน้ี

H0: Unit root (มีคุณสมบัติไมน่ิง)

H1: Some cross-section without Unit root (มีคุณสมบัติน่ิง)

1 ตารางมูลคาการสงออกสินคาจําแนกตามกิจกรรมการผลิตแสดงในภาคผนวก 
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คาสถิติ IPS เปนคาเฉล่ียของสถิติ ADF (Augmented Dickey-Fuller Test) ท่ีใชในการทดสอบคุณสมบัติ

ของตัวแปรในรูปอนุกรมเวลา จากสมมติฐาน ถาปฎิเสธ H0 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แสดงวาตัวแปรมี

คุณสมบัติน่ิง (Stationary) เร่ิมจากทดสอบท่ีระดับ Level ถาตัวแปรมีคุณสมบัติความไมน่ิง (Non-stationary) แลว

ทําการทดสอบท่ีผลตางลําดับท่ี 1 (First difference) หากพบวามีคุณสมบัติความน่ิงท่ีระดับเดียวกันของทุกตัวแปรท่ี

ทําการทดสอบ จึงทําการทดสอบในขอ 2 ตอไป

2. ทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาวของตัวแปรตาง ๆ ของอุตสาหกรรมในภาพรวม 

และอุตสาหกรรมจําแนกตามกิจกรรมการผลิตดวยวิธี Panel Co-integration ของ Pedroni [6] ซึ่งเปนการทดสอบ

ความสัมพันธเชิงดุลภาพในระยะยาวเมื่อกําหนดใหสัมประสิทธิ์ของแบบจําลองไมมีความแตกตางกันของแตละ

อุตสาหกรรมท้ังหมด (within-dimension) และเมื่อกําหนดใหสัมประสิทธิ์ของแบบจําลองมีความแตกตางกันในแตละ

อุตสาหกรรม (between-dimension) ซึ่งมีสมมติฐานการทดสอบคือ

H0: No Co-integration when common autoregressive coefficients

H1:Co-integration when common autoregressive coefficients
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ดังน้ันถา ปฎิเสธ H0 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สรุปไดวามี Co-integration คือมีความสัมพันธเชิง

ดุลยภาพในระยะยาวกาํหนดใหสัมประสิทธิ์ของแบบจาํลองไมมคีวามแตกตางกันของขอมูลในแตละอุตสาหกรรม

ท้ังหมด

H0: No Co-integration when individual autoregressive coefficients

H1:Co-integration when individual autoregressive coefficients
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ดังน้ัน ถา ปฎิเสธ H0 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สรุปไดวาม ีCo-integration คือมีความสัมพันธเชิง

ดุลยภาพในระยะยาวเมื่อกาํหนดใหสัมประสิทธิ์ของแบบจาํลองมคีวามแตกตางกันในแตละอุตสาหกรรม
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ผลการวิจัย
อัตราแลกเปล่ียนท่ีแทจริงมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาวกับการจางงานในภาคอุตสาหกรรมใน

ภาพรวมท้ังหมดของประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อสมมติใหอุตสาหกรรมท้ังหมดมีคา

สัมประสิทธิ์ของแบบจําลองเหมือนกันจากคาสถิติ Panel ADF และเมื่อมีคาสัมประสิทธิ์ในแตละอุตสาหกรรม

แตกตางกันจากคาสถิติ Group ADF ท้ังในกรณีไมมีตัวแปรแนวโนม (No deterministic trend) มีคาคงท่ีและตัวแปร

แนวโนม (Deterministic intercept and trend) และไมมีคาคงท่ีหรือตัวแปรแนวโนม (No deterministic intercept or

trend) โดยอัตราแลกเปล่ียนท่ีแทจริงจะมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาวท้ังในภาพรวมของอุตสาหกรรม

ท้ังหมด และมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพในแตละอุตสาหกรรม ในตารางท่ี 3 และเมื่อประมาณคาแบบจําลอง

อุตสาหกรรมในภาพรวม พบวา ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนท่ีแทจริงท่ีมีผลตอการจางงานใน

ภาคอุตสาหกรรมในประเทศมีขนาดของการตอบสนองเทากับ -0.35 แสดงวา เมื่ออัตราแลกเปล่ียนมีการแข็งคาขึ้น

รอยละ 1 จะทําใหการจางงานในภาคอุตสาหกรรมลดลงถึงรอยละ 0.35 สวนตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีมีผลตอการจางงานใน

ภาคอุตสาหกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ สัดสวนการสงออกสินคาอุตสาหกรรม และราคาสินคา

อุตสาหกรรม โดยการสัดสวนการสงออกสินคาเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะทําใหการจางงานเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.07 และเมื่อ

ราคาสินคาเพ่ิมขึ้นรอย 1 จะทําใหการจางงานเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.43 สวนตัวแปรท่ีไมมีผลกระทบตอการจางงานใน

ภาคอุตสาหกรรมของไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไดแก คาจางเฉล่ีย การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม 

และการนําเขาปจจัยการผลิต

สรุป
ในการวิจัยน้ีมีการนําวิธีทางเศรษฐมิติท่ีแตกตางจากการวิเคราะหในแบบท่ีผานมาใชการศึกษาวิจัยเพ่ือให

ไดผลการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถศึกษาภาพรวมของอุตสาหกรรมจากการใชขอมูลท่ีมีความ

ละเอียดขึ้นในลักษณะของ Panel data การศึกษาพบวา อัตราแลกเปล่ียนท่ีแทจริงจะมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพใน

ระยะยาวท้ังในภาพรวมของอุตสาหกรรมท้ังหมด และมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพในแตละอุตสาหกรรม โดย

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนท่ีแทจริงท่ีมีผลตอการจางงานในภาคอุตสาหกรรมในประเทศมขีนาด

ของการตอบสนองเทากับ -0.35 ซึ่งมีคาใกลเคียงกับการศึกษาการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนท่ีแทจริงท่ีมีตอ

การจางงานในภาคอุตสาหกรรมของประเทศจีนคือ -0.36 [3] โดยมีปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการจางงานเชนเดียวกัน 

คือ สัดสวนการสงออกสินคาอุตสาหกรรม และราคาสินคาอุตสาหกรรม แตจะมีผลในทิศทางเดียวกับการจางงานคือ 

ถามีการสงออกมากขึ้น และราคาสินคาสูงขึ้นจะทําใหเกิดการจางงานในระบบอุตสาหกรรมมากขึ้น สวนผลกระทบท่ี

เกิดขึ้นของการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนท่ีแทจริงท่ีมีตอการจางงาน ถือวาเปนปญหาท่ีสําคัญสําหรับแรงงานท่ี

ถูกเลิกจางโดยมีสาเหตุมาจากตัวแปรทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ดังน้ัน ควรนําผลกระทบท่ีเกิดขึ้นน้ีเปนแนวทาง

ประกอบการพิจารณาสําหรับการกําหนดมาตรการแทรกแซงคาเงินบาท และควรมีมาตรการปองกันปญหาการ

วางงานในภาคอุตสาหกรรมเมื่อมีการแข็งคาของเงิน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีมีแรงงานเปนกําลังการผลิต จากการ

นํามาศึกษาในท่ีน้ีพบวา สัดสวนของอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานเปนกําลังการผลิต คิดเปนรอยละ 45 ซึ่งมี 5

อุตสาหกรรมท่ีมีการใชแรงงานในการผลิต ไดแก อุตสาหกรรมส่ิงทอ เคร่ืองหนัง รองเทา อาหารและเคร่ืองดื่ม และ

ผลิตภัณฑไม เปนตน 
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จากการศกึษาในคร้ังน้ีมีขอจํากัดในเร่ืองขอมูลท่ีใชในการศึกษาบางตวัแปรไมมคีวามแตกตางกันในแตละ

อุตสาหกรรม ไดแก คาจางเฉล่ีย และการนําเขาปจจัยการผลิต ทําใหไมมีการสะทอนภาพของอุตสาหกรรมท่ีแทจริงได

ท้ังหมด ซึง่ในการศกึษาน้ีจะกําหนดใหตวัแปรน้ีไมมีความแตกตางกันในแตละอุตสาหกรรม และขอจํากดัสําหรับ

ขอมูลในบางอุตสาหกรรมท่ีไมไดนํามาศึกษา

คําขอบคุณ
ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร. จูน เจริญเสียง สําหรับคําปรึกษาและคําแนะนําในการศกึษาวิจัย

คร้ังน้ี และขอขอบคุณธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย และสํานักงาน

สถิติแหงชาติสําหรับขอมูลประกอบการทําวิจัยน้ี สุดทายน้ีขอขอบคุณทุกคนในครอบครัว และเพ่ือน ๆ ท่ีคอยเปน

กําลังใจตลอดมา
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ตารางท่ี 1 อุตสาหกรรมท่ีใชในการศึกษา

แรงงาน เทคโนโลยี วัตถุดบิภายในประเทศ

ISIC: 17 การปน การทอ และการ

แตงสําเร็จส่ิงทอ

ISIC: 18 การผลิตเคร่ืองแตงกาย 

รวมท้ังการตกแตงและยอมสีขน

สัตว

ISIC: 19 การฟอกและตกแตงหนัง

ฟอก รวมท้ังการผลิตกระเปา

เดินทาง กระเปาถือ อานมา เคร่ือง

เทียมลาก และรองเทา

ISIC: 21 การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ

กระดาษ

ISIC: 24 การผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี

ISIC: 25 การผลิตผลิตภัณฑยางและพลาสติก

ISIC: 27 การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน

ISIC: 32 การผลิตอุปกรณและเคร่ืองอุปกรณ

วิทยุ โทรทัศน และการส่ือสาร

ISIC: 34 การผลิตยานยนต รถพวงและรถกึ่งรถ

พวง

ISIC: 15 การผลิต

ผลิตภัณฑอาหารและ

เคร่ืองดื่ม

ISIC: 20 การผลิตไมและ

ผลิตภัณฑจากไมและไม

กอก ยกเวนเฟอรนิเจอร

รวมท้ังการผลิตส่ิงของท่ีทํา

จากฟางและวัสดุถกัสาน

อ่ืน ๆ

ตารางท่ี 2 อธิบายความหมาย ท่ีมา และการคาดการณของตวัแปรท่ีใชศึกษา

ตัวแปร ความหมาย
ลักษณะตัวแปร / คาคาดการณ

ของสัมประสิทธิ์
ท่ีมา

i,tEMP ดัชนีแรงงานซ่ึงวัดจากจํานวนช่ัวโมงการ

ทํางานที่ใชแสดงถึงแรงงานในอุตสาหกรรม

หรือแนวโนมในการจางงานของแตละ

อุตสาหกรรม

ตัวแปรตาม สํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม

i,tREER อัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริงซ่ึงอยูในรูปดชันี

คาเงินที่แทจริง

เม่ืออัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริงเพ่ิมขึ้น 

(แข็งคา) ทําใหการจางงานลดลง (-)

ธนาคารแหงประเทศไทย

i,tRATIO สัดสวนการสงออกสินคา มาจากการสงออก

หารดวยผลผลิตทั้งหมดในแตละ

อุตสาหกรรม

เม่ือสัดสวนการสงออกเพ่ิมขึ้น ทําให

การจางงานเพ่ิมขึ้น (+)

สํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม

i,tINV การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมปรับดวยดัชนี

ราคาผลิตภัณฑมวลรวม (GDP deflator)

เม่ือการลงทุนเพ่ิมขึ้น ทําใหการจาง

งานเพ่ิมขึ้น (+)

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

i,tPRI ดัชนีราคาสนิคา เม่ือราคาสินคาเพ่ิมขึ้น ทําใหการจาง

งานเพ่ิมขึ้น (+)

สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา 

i,tZIMP การนําเขาปจจัยการผลติปรับดวยดัชนรีาคา

วัตถุดิบ

เม่ือปริมาณการนําเขาปจจัยการผลิต

เพ่ิมขึ้น ทําใหการจางงานเพ่ิมขึ้น (+)

ธนาคารแหงแประเทศไทย

i,tWAGE คาจางเฉลี่ยปรับดวยดัชนีราคาผูบริโภค เม่ือคาจางเฉลี่ยลดลง ทําใหการจาง

งานเพ่ิมขึ้น (-)

สํานักงานสถิติแหงชาติ
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ตารางท่ี 3 ผลการศึกษาความสัมพันธเชงิดุลยภาพในระยะยาวของตัวแปรในแบบจาํลองในภาคอุตสาหกรรม

ภาพรวมของไทย

3a) การทดสอบคุณสมบตัิของตัวแปร
H0: Unit root ; H1: Some cross-section without Unit root

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
Individual effects Individual effects, individual linear trends

IPS Probability IPS p-value

Ln EMP 1.2625 0.8966 3.7988 0.9999

Ln IMP 0.2439 0.5963 0.7457 0.7721

Ln RATIO -4.4478 0.0000* - -

Ln PRI 0.9478 0.8284 -3.4444 0.0003*

Ln WAGE -2.2047 0.0137* 7.8801 1.0000

Ln ZIMP 3.7709 0.9999 -1.0462 0.1477

Ln REER 2.6706 0.9962 -0.8903 0.1866

 Ln EMP -6.3654 0.0000* -4.91489 0.0000*

 Ln IMP -80.3459 0.0000 -84.8138 0.0000

 Ln RATIO -19.3681 0.0000* - -

 Ln PRI -27.8112 0.0000* -28.0296 0.0000*

 Ln WAGE -3.9375 0.0000* -3.0582 0.0011*

 Ln ZIMP -7.9841 0.0000* -6.01260 0.0000*

 Ln REER -20.0654 0.0000* -21.3597 0.0000*

3b) การศึกษาความสัมพันธเชงิดุลยภาพในระยะยาว (Pedroni Residual Co-integration Test)

H0: No Panel Cointegraion
H1: common AR coefs. H1: individual AR coefs.

Panel ADF-Statistic Group ADF-Statistic

Statistic p-value Statistic p-value

No deterministic trend 2.8593 0.0067* 6.7937 0.0000*

Deterministic intercept and trend -10.3289 0.0000* 5.3077 0.0000*

No deterministic intercept or trend 1.5918 0.1124 5.8204 0.0000*

3c) การประมาณคาแบบจําลองของอุตสาหกรรมในภาพรวม
LnEMP = 2.122+ 0.283 LnWAGE - 0.304 LnINV + 0.430 LnPRI + 0.082 LnRATIO - 0.034 LnZIMP - 0.351 LnREER

(1.559) (-1.245) (12.001)* (6.348)* (-1.086) (-4.843)*
คา R-squared = 0.747 คา Adjusted R-squared = 0.744 คาในวงเล็บ คือ คา t –Statistic

* (**) มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (0.10) หมายเหตุ: ทดสอบท่ีผลตางลําดับท่ี 1
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พฤติกรรมการมาทองเท่ียวและการใชจายของนักทองเท่ียวตลาดนํ้าชวงเศรษฐกิจป 2551

กรณีศึกษา ตลาดนํ้าอัมพวา
Tourists’ behavior and spending habit at floating market on the economy of the year 2009 :

Case study of Ampwa Floating Market

เบญจวรรณ อุชุพงศอมร1

Benjawan Uchupongamorn1

บทคัดยอ
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการมาทองเท่ียว การใชจาย และ ความพึงพอในการมาทองเท่ียวตลาดนํ้า

อัมพวาชวงเศรษฐกิจป 2551 เปนวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยางมีจํานวน 400 ราย  สถิติท่ีใชในการวิจัย คือ คาความถี่  

รอยละ มัชฌิมเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา ลักษณะกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงและเพศชายมีจํานวนใกลเคียงกัน ชวงอายุ 

21-30 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพนักศึกษารองลงมาเปนพนักงานบริษัท รายไดสวนใหญนอยกวา 6,000

บาท/เดือน และรายไดมากกวา 15,000 บาท/เดือนมีจํานวนใกลเคียงกัน  พฤติกรรมการมาทองเท่ียวสวนใหญรูจัก

จากเพ่ือน/ญาติ  มาคร้ังแรก ความสนใจในการมาทองเท่ียวสวนใหญ มาเพ่ือชมบรรยากาศบานเรือนริมนํ้า  เดินทาง

มาโดยรถยนตสวนตัว ผลกระทบทางเศรษฐกิจในชวงป 2551 มีผลตอการใชจายของนักทองเท่ียวมีจํานวนรอยละ 

71.8 สวนใหญคาดวาจะใชจายไมเกิน 500 บาท/คร้ัง โดยจําแนกตามคาใชจาย เปนคาอาหาร รองลงมาของฝาก/ของ

ท่ีระลึก คาใชจายเบ็ดเตล็ดและคาพาหนะตามลําดับ สวนการตัดสินใจซื้อสินคาใหความสําคัญกับเร่ืองมาตรฐาน

สินคามากท่ีสุด รองลงมาเร่ืองรูปลักษณผลิตภัณฑ ราคาและการจัดหนาราน ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความ

สะดวก ดานจํานวนหองนํ้า จํานวนท่ีน่ัง  จํานวนถังขยะ ท่ีจอดรถ ปายบอกทางในตลาดนํ้า มีความพอใจในระดับ

ปานกลาง สําหรับดานบรรยากาศ ส่ิงแวดลอมบริเวณตลาดนํ้า และความสะอาดบริเวณตลาดนํ้า มีความพอใจมาก

คําสําคัญ : พฤติกรรม การใชจาย เศรษฐกิจป 2551

Abstract
A study was conducted to examine tourists’ behavior, spending and satisfaction at Ampwa

Floating Market on the economy of the year 2009. A survey method was used on this study. The study

included a representative sample of 400 individuals. Frequency distribution such as percentage of

sample with specified characteristics, average, and standard deviation are reported.

The sample equally consisted of males and females with the age of 21-30. The majority of

sample are students who studying a bachelor degree. The minority of sample are office workers. There

is an equality of number of office workers who have monthly income less than 6,000 and monthly income

more than 15,000. The majority of sample are first time visitors, know Ampwa Floating Market from their

1 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 235 ถ.เพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10163

Department of Market ing, Faculty of Business, Siam University , 235 Petkasem Road, Phasicharoen, Bangkok 10163
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friends, get experience of home waterfront, and travel by their own cars. Economic crisis in 2008 had a

great impact to their budget spending 71.8%. Budget spending is not more than 500 baht and is

allocated for food, souvenir, transportation, and others. Criteria for the decision of product purchase are

standard of product, product features, price and store display respectively. Level of satisfaction of

number of rest room, seat, trash, parking lot, direction board are medium. While level of satisfaction of

atmosphere, environment and cleaning of Ampwa Floating Market are high.

Keywords : Behavior, Spending , Economy of the year 2009

คํานําและวัตถุประสงค
ในชวงป 2551 รายไดหลักจากการสงออกของประเทศมีผลกระทบ อันเน่ืองมาจากเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก  รายไดจากการทองเท่ียวจึงมีสวนสําคัญมากในการชวยกระตุนเศรษฐกิจ

โดยรวม   ในปเดียวกันทางสภาพัฒนฯ ไดตั้งเปาหมายนักทองเท่ียวไว 15.7 ลานคน และรัฐบาลประกาศให

ป 2551-2552 เปนปแหงการทองเท่ียวไทย เพ่ือหารายไดเขาประเทศใหมากขึ้น โดยเฉพาะการรณรงคไทยเท่ียวไทย

ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ําท่ีเกิดขึ้น นอกจากน้ีรัฐบาลยังมีนโยบายสําคัญในการสงเสริมใหชุมชนเปนแหลงทองเท่ียว

เพ่ือสรางเศรษฐกิจชุมชน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 ( 2550-2554) มีวิสัยทัศนให

ประเทศไทยเปนแหลงทองเท่ียวท่ียั่งยืนมีคุณภาพและไดมาตรฐานระดับโลก รวมถึงพันธกิจในการสนับสนุนการ

ทองเท่ียวและการสรางอาชีพในชุมชน ตลอดจนการพัฒนาเพ่ือการเพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวอยางยั่งยืน เพ่ือเปน

เคร่ืองมือในการสรางรายไดใหแกประชาชน และ ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมทองเท่ียว โดยสรางความมั่นใจใน

การอํานวยความสะดวก และ ใหความปลอดภัยแกนักทองเท่ียว ท้ังน้ีมีเปาประสงคเพ่ือใหประชาชนในทองถิ่นไดมี

รายไดเพ่ิมขึ้นจากการทองเท่ียว ตลอดจนพัฒนามาตรฐานในดานการบริการ และการทองเท่ียวท่ียั่งยืน2

อยางไรก็ดีการสงเสริมการทองเท่ียวเพ่ือการเพ่ิมรายไดชุมชน ตามกระแสการทองเท่ียวในปจจุบัน ท่ีเนนการ

ทองเท่ียวเชิงวิถีชีวิตชุมชน โดยตลาดนํ้าเปนกระแสการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ท่ีนักทองเท่ียวสวนใหญใหความสนใจ 

เน่ืองจากเปนการทองเท่ียวในแหลงชุมชนทองถิ่น และสามารถเท่ียวชมธรรมชาติ นอกจากน้ีในพ้ืนท่ีตลาดนํ้ายังมี

สินคาหลากหลายท่ีผลิตจากชุมชน เชนตลาดนํ้าอัมพวาปจจุบันไดรับความนิยมและเปนตลาดนํ้าท่ีมีชื่อเสียง เปน

ตลาดเกาแกเมื่อ 50-60 ปกอน ภายหลังมีการฟนฟูใหเกิดขึ้นใหม ปจจุบันถือเปนตลาดนัดทางนํ้าท่ีใหญท่ีสุดใน

จังหวัดสมุทรสงคราม มีจุดเดนของรูปแบบบานเกาแก โดยชาวอัมพวายังคงอนุรักษรูปแบบการตั้งถิ่นฐานบานเรือนไว

คอนขางสมบูรณ และไดรับรางวัลชุมชนอนุรักษดีเดนประจําป พ.ศ 2545 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม

ราชูปถัมภปจจุบัน ตลาดนํ้าอัมพวายังมีสินคาชุมชนทองถิ่นท่ีมีชื่อเสียง และมีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ และ

โบราณสถาน เชน การน่ังเรือชมห้ิงหอย อุทยานรัชกาลท่ี 2 วัดวาอารามท่ีเกาแก อีกท้ังมีระยะทางไมไกลจาก

กรุงเทพมหานคร  ทําใหการเดินทางสะดวกและมีคาใชจายในการเดินทางไมมากนัก อยางไรก็ตามผลกระทบจาก

เศรษฐกิจตกต่ําในชวงป 2551 อาจมีผลกระทบตอการใชจายและการตัดสินใจซื้อสินคาของนักทองเท่ียว จึงได

ทําการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เพ่ือเปนแนวทางตอการสงเสริมรายไดแกเศรษฐกิจชุมชนตอไป

2 สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว  . http://www.tourism.go.th/index.php.



O-55 บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร 

วัตถุประสงค  
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการมาทองเท่ียวตลาดนํ้าอัมพวาของนักทองเท่ียวในชวงเศรษฐกจิตกต่ํา ป 2551

2. เพ่ือศึกษาการใชจายและการตดัสินใจซื้อสินคาของนักทองเท่ียวในตลาดนํ้าอัมพวาในชวงเศรษฐกจิ

ตกต่าํ ป 2551

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอในการมาทองเท่ียวของนักทองเท่ียวตลาดนํ้าอัมพวา 

วิธีการดําเนินการวิจัย

ประชากรท่ีศึกษาและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการวิจยัคร้ังน้ีคอื นักทองเท่ียวหรือผูมีจดุประสงคในการมาทองเท่ียวในตลาดนํ้าอัมพวา 

โดยผูวิจัยคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยกําหนดสัดสวนของประชากรเทากับ .50 ระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% และ

ยอมใหคลาดเคล่ือนไดท่ี 5%

n = p (1-p)Z² หรือ   (.5) (1-.5) (1.96) ² / (0.05) ² = 384 ราย

e²

โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในการรวบรวมคร้ังน้ีจํานวน 400 ราย 

การสุมตัวอยาง 

ผูวิจัยใชการสุมโดยบังเอิญในบริเวณตลาดนํ้า โดยไดกระจายการเก็บกลุมตัวอยางนักทองเท่ียวในบริเวณ

พ้ืนท่ีตลาดนํ้าอยางท่ัวถึง 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยัคร้ังน้ีเปนแบบผสมท่ีผูวิจัยสรางขึ้นมาจากการศกึษาประกอบกับแนวความคิด

ตางๆ ตลอดจนผลงานวิจยัท่ีเกี่ยวของโดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน คือ

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะคาํถามเลือกตอบ ( Multiple Choice Question )

สวนท่ี  2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวมีลักษณะคําถามเลือกตอบ                   

(Multiple Choice Question )

สวนท่ี 3 ขอมูลเกีย่วกับความพึงพอใจตลาดนํ้าอัมพวา มีลักษณะการวดัแบบลําดับ (Rating Scale)

จําแนกออกเปน 5ระดับ ในการประเมิลผลของการวเิคราะห ผูศึกษาจะประเมินผลกาํหนด คาเฉล่ียความพึงพอใจ โดยจดัความ

กวางของอันตรภาพชัน้เปน 3ชวง เพ่ือการแปลความหมายของระดับความพึงพอใจดงัน้ี 

คาเฉล่ีย 1.00-2.33 = มีความพึงพอใจระดับนอย

คาเฉล่ีย 2.34-3.67 = มีความพึงพอใจระดับปานกลาง

คาเฉล่ีย 3.68-5.00 = มีความพึงพอใจระดับมาก 
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ทดสอบเคร่ืองมือ
การทดสอบความเท่ียงตรง ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นสวนหน่ึงจากการทดสอบของงานวจิัยอ่ืน

และตามแนวการพัฒนาตลาดนํ้าจากขอมูลการสัมภาษณจริงในสวนท่ีเกีย่วของกับตลาดนํ้ากอนการสรางเคร่ืองมือ 

การทดสอบความเชื่อมั่น ทําการทดสอบ (Pre-test) กับกลุมประชากรท่ีทําการศึกษา จํานวน 25 ชุด นํา

ขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในสวนท่ี 3 โดยใชความชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์อัลฟา 

(Coefficient of Alpha) วิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวเิคราะหสถิติทางสังคมศาสตร พบวาคาความ

เชื่อมั่นเทากับ 0.9084

การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดทําการคัดเลือกผูชวยวิจัยและไดประชุมทําความเขาใจใน

การใชแบบสอบถาม และแจงกําหนดการเก็บรวบรวมขอมูลใหเปนท่ีเขาใจเพ่ือรวบรวมขอมูลใหเปนไปตาม

วัตถุประสงค ทางกลุมผูวิจัยเปนผูแจกแบบสอบถามใหแกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการอธิบายการตอบและแจกเพ่ือให

กรอกแบบสอบถามเอง และกําหนดพ้ืนท่ีการเก็บแบงเปน  5 จุด คือ 

ตารางท่ี 1 : แสดงจุดสํารวจภาคสนาม

จุดท่ี 1 ทางเขา-ออกดานสถานีตํารวจภูธร

จุดท่ี 2 ทางเขา-ออกฝงอุทยาน ร. 2

จุดท่ี 3 รานจําหนายอาหารและสินคาบริเวณดานในกอนถึงสะพานขามคลองอัมพวา

จุดท่ี 4 บริเวณท่ีจอดรถของนักทองเท่ียว  

จุดท่ี 5 บริเวณจําหนายสินคาและอาหารสองฟากฝงริมคลองอัมพวา

ตัวอยางภาพท่ี 1 และภาพท่ี  2 เปนบริเวณบางสวน ในพ้ืนท่ีเก็บภาคสนาม

ภาพที่ 1:แสดงบริเวณจําหนายอาหารริมคลอง   ภาพที่ 2:แสดงบริเวณรานจําหนายอาหาร และสะพาน
ขามคลอง                                                                                    

ท้ังน้ีไดรวบรวมในชวงเดือน สิงหาคม 2551 ระหวางเวลา  13.00-18.00 น. ในชวงวันศุกร-เสาร-อาทิตย รวบรวมจน

ครบจํานวน 400 ชุด  

สถิติท่ีใชในการวิจัย 
ใชสถิตเิชงิพรรณนา  (Descriptive Statistics ) โดยการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ขอมูล

พฤติกรรมการมาทองเท่ียวตลาดนํ้า คาสถิติท่ีใช ไดแก ความถี่(Frequency) รอยละ(Percentage) ขอมูลความ

พึงพอใจ ใชสถติิ คามัชฌมิเลขคณิต ( Arithmetic Mean ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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ผลการวิจัย
ลักษณะกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงและเพศชายมีจํานวนใกลเคียงกัน สวนใหญอยูในชวง

อายุ  21-30 ป มีจํานวนเกือบคร่ึงหน่ึง รองลงมาชวงอายุต่ํากวา 20 ป  , 31-40 ป และ 51 ปขึ้นไปตามลําดับ ระดับ

การศึกษาสวนใหญจบ     ปริญญาตรี มีจํานวนรอยละ 54.0 มัธยมรอยละ 20.3 รองลงมาระดับปวส และสูงกวา

ปริญญาตรีตามลําดับ อาชีพสวนใหญเปนนักเรียนนักศึกษามีจํานวนรอยละ 38.3 รองลงมาเปนพนักงานบริษัทรอย

ละ 24.0 ขาราชการ ทําธุรกิจสวนตัว และ คาขายอาชีพรับจาง พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ แมบานตามลําดับ รายได

สวนใหญนอยกวา 6,000 บาท/เดือนจํานวนรอยละ 31.3 รองลงมามีรายไดมากกวา 15,000 บาท/เดือน มีจํานวนรอย

ละ 28.8 ,6,001-9,000 บาท/เดือน 9,001-12,000 บาท/เดือน และ 12,001-15,000 บาท/เดือน ตามลําดับ 

พฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวตลาดนํ้าอัมพวา สวนใหญรูจักจากเพ่ือน/ญาติ มีจํานวนเกือบรอย

ละ 70 รองลงมารูจักจากส่ือทางโทรทัศนจํานวนรอยละ 21.5 จํานวนคร้ังท่ีมาทองเท่ียวท่ีตลาดนํ้าอัมพวาพบวา 

สวนมากเพ่ิงมาเปนคร้ังแรก มีจํานวนรอยละ 48.3 และท่ีมาทองเท่ียวตลาดนํ้าอัมพวามากกวา 3 คร้ังมีจํานวนรอยละ 

29.3 มาทองเท่ียว จํานวน 2 คร้ังมีจํานวนรอยละ 15.5 สาเหตุในการมาทองเท่ียวท่ีตลาดนํ้าอัพวา สวนมากเพ่ือ

พักผอนหยอนใจและจับจายซื้อของโดยมีมากกวารอยละ 50 เพ่ือนชวนมามีจํานวนรอยละ 22.8 และทัศนศึกษา มี

จํานวนรอยละ 19.8 ตามลําดับ จําแนกความสนใจในการมาเท่ียวชมตลาดนํ้าอัมพวาตามลักษณะเดนในตลาดนํ้า 

พบวา สนใจมาเท่ียวชมบรรยากาศบานเรือนริมตลาดนํ้าอัมพวามีจํานวนเปนรอยละ 48 มาเพ่ือชมรูปแบบวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมเกาแกจํานวนรอยละ 33 สนใจชมการคาขายสินคาทางเรือมีจํานวนรอยละ 13 และชอบในมิตรไมตรี

ของชุมชนชาวบานอัมพวา รอยละ 6

ผลกระทบทางเศรษฐกิจในชวงป 2551 มีผลตอการใชจายและการมาทองเท่ียวในตลาดนํ้ามีจํานวนรอยละ 

71.8 โดยนักทองเท่ียวอีกสวนหน่ึงตอบวาไมมีผลกระทบมีจํานวนรอยละ 28.3 ท้ังน้ีจําแนกการใชจายของผูมา

ทองเท่ียวตลาดนํ้าอัมพวาพบวา สวนใหญจะใชจายไมเกิน 500 บาท/คร้ัง มีจํานวนรอยละ 41.5 ใชจาย 501 - 1,000

บาท จํานวนรอยละ 37.5 ,1,001-1,500 บาท จํานวนรอยละ 12.3 และจะใชจายจํานวน 1,501 บาทขึ้นไป มีจํานวน

รอยละ 8.8

จําแนกปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจ ซื้อสินคาอุปโภคบริโภคในตลาดนํ้าอัมพวาพบวา 

นักทองเท่ียวสวนใหญใหความคิดเห็นเกี่ยวกับใหความสําคัญในการตัดสินใจซื้อเร่ืองมาตรฐานสินคามากท่ีสุด มี

จํานวนรอยละ 32.3 รองลงมาเปนเร่ืองรูปลักษณของผลิตภัณฑ  และราคามีจํานวนเทากันคือรอยละ 28.3 และการ

จัดหนารานมีจํานวนรอยละ 11.3 ตามลําดับ  จําแนกตามคาใชจายในการมาเท่ียวตลาดนํ้าอัมพวา พบวามีการใช

จาย ในดานอาหารมากท่ีสุดมีจํานวนรอยละ 48.5 รองลงของฝาก/ของท่ีระลึกมีจํานวนรอยละ 29.5 คาใชจาย

เบ็ดเตล็ดมีจํานวนรอยละ 15.8 และนอยท่ีสุดคือดานคาพาหนะในการเดินทางคิดเปนรอยละ 6.3 จําแนกลักษณะ

พาหนะท่ีเลือกเดินทางมาทองเท่ียวตลาดนํ้าอัมพวา พบวา สวนใหญมารถยนตสวนตัวหรือรถจักรยานยนตซึ่งมี

จํานวนรอยละ 64.5 เดินทางมากับกรุปทัวร เปนจํานวนรอยละ 25 และเดินทางโดยรถประจําทาง และโดยสารเรือ

รอยละ 7.8 และ 2.8 ตามลําดับ

ระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตลาดนํ้าอัมพวาโดยสรุปคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตราฐาน ดานส่ิง

อํานวยความสะดวกตามตารางท่ี 2
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ตารางที่ 2: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตราฐานของความพึงพอใจดานการอํานวยความสะดวกและ
สภาพแวดลอมในตลาดน้ําอัมพวา

การอํานวยความสะดวกและ
สถานที่

คาเฉลีย
(mean)

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD)

การแปลผล

จํานวนหองนํ้า   2.96 1.03 ปานกลาง

จํานวนท่ีน่ังพักผอน  3.09 1.03 ปานกลาง

จํานวนถังขยะ 2.98 1.07 ปานกลาง

สถานท่ีจอดรถ 3.31 1.01 ปานกลาง

ปายประชาสัมพันธ (บอกทาง) 3.36 1.01 ปานกลาง

บรรยากาศของตลาดนํ้าอัมพวา 4.27 0.65 มาก

ส่ิงแวดลอมบริเวณตลาดนํ้า 4.00 0.75 มาก

ความสะอาดบริเวณตลาดนํ้า 3.68 0.82 มาก

จากตารางท่ี 2 สรุปความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวกในตลาดนํ้าอัมพวา ไดแก จํานวนหองนํ้า 

จํานวนท่ีน่ังพักผอน จํานวนถังขยะ สถานท่ีจอดรถ ปายประชาสัมพันธ (บอกทาง)มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

และความพึงพอใจดานบรรยากาศของตลาดนํ้า  ส่ิงแวดลอมบริเวณตลาดนํ้า และความสะอาดบริเวณตลาดนํ้า มี

ความพึงพอใจในระดับมาก 

สรุป   
ลักษณะกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในชวงวัยนักศึกษาและวัยทํางาน โดยสอดคลองกับระดับรายไดท่ีนอย

กวา 6,000บาท/เดือน และมากกวา 15,000 บาท ซึ่งมีจํานวนใกลเคียงกัน  ท้ังน้ีพฤติกรรมการมาทองเท่ียวสวนใหญ

รูจักจากเพ่ือน/ญาติมีจํานวนเกือบรอยละ 70 แสดงใหเห็นวานักทองเท่ียวท่ีเคยมามีการแนะนําบอกตอ โดยมาคร้ัง

แรกมีจํานวนเกือบคร่ึงหน่ึง และมามากกวา 3 คร้ังมีจํานวนเกือบรอยละ 30 สวนใหญมาพักผอนหยอนใจ และจับจาย

ซื้อของมากคร่ึงหน่ึง นอกจากน้ีความสนใจในการมาทองเท่ียวตามลักษณะเดนของตลาดนํ้าอัมพวา เกือบคร่ึงหน่ึงมา

เพ่ือเท่ียวชมบรรยากาศบานเรือนริมตลาดนํ้า รองลงมาเพ่ือชมรูปแบบวิถีชีวิต วัฒนธรรมเกาแก  และการคาขาย

สินคาทางเรือ ตามลําดับ จากผลกระทบทางเศรษฐกิจในชวงป 2551 มีผลตอการใชจายและการมาทองเท่ียวใน

ตลาดนํ้ามีจํานวนมากกวาคร่ึงหน่ึง ท้ังน้ีพอคาแมคาในตลาดนํ้าจะตองปรับตัวเพ่ือการจําหนายสินคาใหเกิดความ

คุมคากับเงินมากขึ้น สวนใหญนักทองเท่ียวยังคาดวาจะใชจายไมเกิน 500 บาท/คร้ัง มีจํานวนรอยละ 41.5 และอีก

สวนหน่ึงจะใชจาย 501 - 1,000 บาท/คร้ัง โดยมีจํานวนรอยละ 37.5 สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการ

ตัดสินใจซื้อสินคาอุปโภคบริโภคในตลาดนํ้าอัมพวา นักทองเท่ียวใหความสําคัญกับเร่ืองมาตรฐานสินคามากท่ีสุด 

รองลงมาเปนเร่ืองรูปลักษณของผลิตภัณฑ  ราคา และการจัดหนาราน ท้ังน้ีพอคาแมคาควรคํานึงถึงส่ิงเหลาน้ีเพ่ือ

การตอบสนองความพอใจของนักทองเท่ียวและเปนการเพ่ิมรายไดท่ีดีแกชุมชนในตลาดนํ้าอัมพวา สวนการจําแนก

คาใชจายในการมาเท่ียวตลาดนํ้าอัมพวา พบวามีคาใชจายดานอาหารมากท่ีสุด โดยตลาดนํ้าอัมพวาเปนตลาดนัด
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ทางนํ้าท่ีมีอาหารจากฝมือชาวบานมาเทียบเรือจําหนาย และเปนตลาดนัดยามเย็นจึงเปนชวงเวลาอาหารมื้อเย็น  

นอกจากน้ีนักทองเท่ียวพึงพอใจส่ิงอํานวยความสะดวก ไดแก จํานวนหองนํ้า จํานวนท่ีน่ังพักผอน  จํานวนถังขยะ  

สถานท่ีจอดรถ ปายบอกทางในตลาดนํ้า ความพึงพอใจในระดับปานกลาง จึงควรมีการปรับปรุงเพ่ือใหเหมาะสมกับ

ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในตลาดนํ้าโดยเฉพาะจํานวนหองนํ้าควรมีเพ่ิมขึ้น สวนสภาพแวดลอมในตลาดนํ้า 

ไดแก   บรรยากาศของตลาดนํ้าอัมพวา   ส่ิงแวดลอมบริเวณตลาดนํ้า และความสะอาดบริเวณตลาดนํ้า มีความพึง

พอใจในระดับมาก จึงควรใหความสําคัญกับการรักษาและอนุรักษบานเรือนริมตลาดนํ้าอัมพวา ซึ่งเปนสวนหน่ึงของ

บริเวณตลาดนํ้าและสอดคลองกับความพึงพอใจในบรรยากาศของตลาดนํ้า ท้ังน้ีชุมชนควรมีสวนรวมกันรักษาและ

ชวยกันอนุรักษใหคงสภาพเดิมไว เพ่ือเปนประโยชนตอเศรษฐกิจท่ีดีของชุมชนตอไป 

คําขอบคุณ
ขอขอบคุณทีมงานนักศึกษาภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม มีสวนชวยในการเก็บภาคสนาม และ

ชาวบานอัมพวา ทําใหงานวจิัยน้ีสําเร็จลงดวยดี  รวมถึงบุคคลในครอบครัวท่ีชวยสนับสนุนและผลักดันการทํางาน

วิจัยท่ีตอเน่ืองและผูอางอิงในการคนควาท่ีทําใหงานวจิัยน้ีสมบูรณ

เอกสารอางอิง 
สํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว.(2550). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบบัที่ 10( พ.ศ 

2550-2554 ). [ระบบออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://www.tourism.go.th/index.php.
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กระบวนการสรางความเขมแข็งโดยชุมชนมีสวนรวม บานเกาะพิทักษ ตําบลบางนํ้าจืด อําเภอ

หลังสวน จังหวัดชุมพร
Process of community strengthening through community participation at Ban Koh Phitak ,

Tambon Bang Nam Chuet, Amphoe Lang Suan, Chungwat Chumporn

ศักดิ์สกุล  บุญมา1 และพิทักษ  ศิริวงศ2

Saksagul Boonma1 and Pitak Sirivong2

บทคัดยอ
การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงกระบวนการสรางความเขมแข็งแบบมีสวนรวมของชุมชนเกาะ

พิทักษ  ตําบลบางนํ้าจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ผูศึกษาใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการ สังเกต และการ

สัมภาษณระดับลึก ผลการศึกษาพบวากระบวนการสรางความเขมแข็งโดยชุมชนมีสวนรวม เกิดปจจัยภายใน

ชุมชนเอง  ไดแก  การมีผูนําชุมชนท่ีมีศักยภาพ ในเร่ืองการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชน  การสรางสํานึกการมีสวน

รวมในชุมชน  การสงเสริมการเรียนรูและการพ่ึงตนเอง การจัดตั้งองคกรของชุมชนเพ่ือการประกอบอาชีพ  การสราง

กลุมเยาวชน และกลุมเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหเกิดเครือขายสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการ

ดําเนินงาน  นํามาสูการเรียนรู การพ่ึงตนเองของชุมชน และการถายทอดความรูใหม  ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองในเร่ือง

ของการสรางรายไดในครัวเรือน  โดยคํานึงถึงฐานทรัพยากรชุมชนเปนหลัก และปจจัยทางดานวัฒนธรรมทองถิ่น  ใน

เร่ืองความรัก ความสามัคคี การมีความเชื่อ ประเพณีรวมกัน  รวมท้ังการส่ือสารภาษาถิ่น   สงผลใหเอ้ือตอการสราง

การมีสวนรวม  โดยชุมชนมีการสรางเงื่อนไขท่ีสําคัญในเร่ืองการบริหารจัดการชุมชน ไดแก        การจัดการสวัสดิการ 

และการมีกฎ กติกา เพ่ือรักษาผลประโยชนใหแกสมาชิกในชุมชน  ทําใหชุมชนประสบความสําเร็จ และสามารถการ

บริหารจัดการตนเองเปนชุมชนท่ีมีความเขมแข็งโดยชุมชนมีสวนรวมอยางแทจริง

คําสําคัญ : ชุมชนเขมแข็ง การมีสวนรวม การเรียนรูของชุมชน

Abstract
This study aims at studying the community strengthening process through community

participation of Koh Phitak Community, Tambon Bang Nam Chuet, Amphoe Lang Suan, Chungwat

Chumporn. A qualitative research along with observations and in-depth interviews were conducted. It

was found that the community strengthening process through community participation yielded many

results, among which was efficient community leaders in terms of community management and

development; enhancement of sense of community; promotion of learning and self-reliance;

establishment of community-based, vocation-oriented organizations; establishment of youth groups and

natural resources conservative groups to generate responsibilities and new knowledge, encourage

1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี 76120 ประเทศไทย

Faculty of Management Science, Silpakorn University, Petchaburi 76120, Thailand
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participation among people in the community and learn to rely on themselves when problems arise. It

was also found that the community members were able to earn money for their families based on main

resources of the community. Regarding local culture, love, integrity, shared beliefs and traditions and the

community dialect were fostered through community participation. The community had created many

significant conditions of community management such as social welfare management and rules and

regulations for mutual benefits of community members, which brought about a successful and strong

community.

Keywords : strong community, participation, community learning

คํานํา
ชุมชนเขมแข็ง คือ ชุมชนท่ีมีสมาชิกในชุมชนมีความสามัคคี มีความซื่อสัตย ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  มีการ

รวมกลุมองคกรในชุมชน ผูนํามีคุณธรรม มีวิสัยทัศนและรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชน สมาชิกในชุมชนมี

โอกาสหาความรูเพ่ิมเติม มีอาชีพเล้ียงครอบครัวได ครอบครัวมีความอบอุน รักใครปรองดองกันอยูพรอมหนาและมี

สุขภาพท่ีแข็งแรง (สมพันธ เตชะอธิก 2547:16) นอกจากน้ีสมาชิกในชุมชนสามารถรวมกันแกปญหาในชุมชนไดโดย

การมีสวนรวม ความเขมแข็งของชุมชนเปนความผาสุกของสมาชิกหรือความมั่นคงอยางยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 

ความสามารถในการสืบสานวัฒนธรรมและวิถีชีวิต หรือความสามารถในการธํารงรักษาความอุดมสมบูรณทาง

สภาพแวดลอม 

ชุมชนบานเกาะพิทักษ  ตําบลบางนํ้าจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เปนหมูบานขนาดเล็ก  มีสภาพเปน

เกาะ เดิมเกาะพิทักษ เปนเกาะท่ีไมมีคนอาศัยอยู มีปาไมขนาดเล็กปกคลุมท่ัวไป ตอมามีชาวประมงท่ีทําประมงอยู

บริเวณใกลเคียงไดอาศัยเกาะพิทักษเปนท่ีหลบลมมรสุม บางคร้ังใชเวลาในการพักหลบมรสุม เปนเวลานานหลายวัน 

จึงไดสรางท่ีพักชั่วคราวขึ้น เมื่อเวลาผานไปจึงเร่ิมมีการตั้งบานเรือนอยูเปนการถาวร  (แผนการพัฒนาชุมชนบานเกาะ

พิทักษ 2550 : 3) เกาะพิทักษเปนชุมชนหน่ึงท่ีมีความเขมแข็ง เปนชุมชนพ่ึงพาตนเอง วิถีชีวิตผูกพันกับการประมง

และยึดมั่นในวัฒนธรรมชุมชน จะพบวาคนในชุมชนมีความรักใครสามัคคีกัน อยูกันฉันพ่ีนองใหความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ

กัน ปกครองดูแลกันเองได   มีความละอายเกรงกลัวตอการกระทําผิด "กฎ" ของเกาะท่ีทุกคนรวมกันกําหนดไว 

ถึงแมวาชาวบานเกาะพิทักษจะทําการประมงเปนอาชีพสรางรายไดใหกับครอบครัวเปนหลัก แตเขาเหลาน้ันไมเคย

มองขามถึงความสูญเสียหรือการหมดไปของทรัพยากรชุมชน เกาะพิทักษนับวาเปนชุมชนเข็มแข็งดวยกระบวนการมี

สวนรวมของชุมชนอยางแทจริง เปนตัวอยางของชุมชนท่ีมีแนวทางปฏิบัติท่ีดี(Best Practice) ผูศึกษาจึงมีความสนใจ

ศึกษาถึงกระบวนการสรางความเขมแข็งโดยชุมชนมีสวนรวมของชุมชนบานเกาะพิทักษ จากจุดเร่ิมตนจนกระท่ัง

ชุมชนสามารถดําเนินโครงการตางๆ ดวยความสําเร็จ ไดรับรางวัล ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเอง สามารถปกครอง

กันเอง มีความละอายเกรงกลัวตอการกระทําผิดกฎของเกาะท่ีทุกคนรวมกันตั้งไวได

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพ่ือศึกษากระบวนการในการสรางความเขมแข็งของชุมชนแบบมีสวนรวมในเกาะพิทักษ  ตําบลบางนํ้าจืด 

อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัยคร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

O-62

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยวิธีการสัมภาษณและการสังเกตผูใหขอมูลหลัก ไดแก ผูนําชุมชน 

หัวหนาโครงการ   ชาวบานท้ังหญิงและชาย ในชุมชนเกาะพิทักษ ตําบลบางนํ้าจืด อําเภอ หลังสวน จังหวัดชุมพร ใน

ประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการสรางความเขมแข็งของชุมชนแบบมีสวนรวม  โดยการสัมภาณระดับลึก ( In-depth

Interview ) เปนการสนทนากับชาวบานผูใหขอมูลหลักในเร่ืองท่ัวไปของชุมชน เร่ืองของการมีสวนรวมในการสราง

ความเขมแข็งของชุมชน การสังเกตแบบมีสวนรวม โดยผูศึกษาเขาไปรวมในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน และการ

สังเกตแบบไมมีสวนรวม ดวยการสํารวจสภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีชุมชน วิถีการดําเนินชีวิตของชุมชน ปฏิสัมพันธ

พฤติกรรมการมีสวนรวมของชาวบาน การแสดงบทบาทหนาท่ีของผูนําชุมชน รวมถึงการแสดงออกทางพฤติกรรมตาม

ทัศนคติของชาวบาน และใชวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) เพ่ือความนาเชื่อถือ มีความ

ครบถวน และมีคุณภาพของขอมูล ผูศึกษาไดนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และ

การศึกษาภาคสนาม มาวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ในรูปแบบการวิเคราะห

ขอมูลแบบอุปนัย (Analytic Inductive) และการจําแนกชนิดของขอมูล  (Typological Analysis) โดยนําขอมูลท่ีไดมา

นําเสนอผลการวิจัยในลักษณะเชิงพรรณนา และพรรณนาวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการวิจัย

ผลการศึกษา
1. สภาพท่ัวไปและความเปนมาของชุมชนบานเกาะพิทักษ

บานเกาะพิทักษ เปนหมูบานขนาดเล็ก ตั้งอยูหมูท่ี 14 ตําบลบางนํ้าจืด อําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร มี

สภาพเปนเกาะ  ปจจุบันมีครัวเรือนอยูอาศัย 42 ครัวเรือน  ประชากร 235 คน  ความเปนมาของบานเกาะพิทักษน้ัน

ผูใหญ (อําพล 2552) ไดเลาใหฟงวา กอนป พ.ศ. 2445 กวา 100 ปท่ีผานมา ไดมีโจรจากเกาะสมุย หนองหญาไซ

และหนองไกปง แหงละคน หนีการจับกุมของเจาหนาท่ีตํารวจขึ้นมาอยูบนเกาะ สามารถหลบหนีจากคดีจึงพา

ครอบครัวมาอยูดวย พรอมสํานึกผิดกลับเน้ือกลับตัวนําครอบครัวมาทํามาหากินอยูบนเกาะ เล้ียงชีวิตดวยการหา

ปลาและทําสวนมะพราว จากคนไมกี่คนไดขยายเปนสังคมของ 4 ตระกูล คือ ตระกูล “แกวสถิต” เปนตระกูลแรกของ

หมูบาน ตระกูล “ ธานีครุฑ” ตระกูล “ เดชาฤทธ” และตระกูล  “ห้ินเตี้ยน” ผูใหญอําพลเลาถึงท่ีมาของชื่อเกาะน้ีวา

ไมมีการบันทึกไวเปนหลักฐาน เปนเพียง การเลาขานสืบตอกันมาวานาจะมาจากเหตุการณในสมัยกอนท่ีมีเรือสําเภา

บรรทุกสินคาผานมาถึงเกาะ มีเสียงตะโกนเรียกใหขึ้นไปบนเกาะ เมื่อขึ้นไปแลวปรากฏวาไมปรากฏวามีคนบนเกาะ

รองเรียกตามท่ีไดยินจึงคิดวาเปนเสียง “ผีทัก” หรือนาจะมาจากเร่ืองท่ีเลาวาไดมีเรือสําราญบรรทุกสินคาและเรือของ

ชาวประมงออกหาปลาในทองทะเล ยามใดท่ีมีลมพายุฝนตกหนักเหลาบรรดากลาสีเรือตางใชเกาะแหงน้ีเปน “ ท่ีพัก”

เพ่ือความปลอดภัย ทุกคนไดนําเหตุการณจากเร่ืองเลาท้ังหมดมาพิจารณาตั้งเปนชื่อ ของหมูบาน ในท่ีสุดทุกคนมี

ความเห็นรวมกันวาชื่อเกาะ “พิทักษ” มีความหมายท่ีเปนมงคล ผูคนท่ีอาศัยอยูบนเกาะจะไดรับการปกปองรักษาใน

รอดพนจากส่ิงราย ท่ีจะเขามาทําลาย  จึงเปนชื่อ “บานเกาะพิทักษ” ตั้งแตน้ันเปนตนมา  ชาวบานเกาะพิทักษ นับถือ

ศาสนาพุทธ  ประกอบอาชีพทําการประมงเปนสวนใหญ เปนประมงขนาดเล็กหรือประมงชายฝง มีบางครอบครัว

ประกอบอาชีพประมงรวมกับการเกษตรอ่ืน คือสวนมะพราว รับจาง และการเขารวมกลุมอาชีพในชุมชน ไดแก  กลุม

โฮมสเตย    กลุมแมบานแปรรูปสัตวนํ้า และกลุมผลิตสินคาจากเปลือกหอย  ชาวบานในชุมชนมีความรักใครสามัคคี

กัน ทุกคนจะอยูกันฉันพ่ีนองใหความเอ้ือเฟอเผ่ือแผกัน วัฒนธรรมการ "สงแกง" ยังมีใหเห็น บงบอกถึงความเปนญาติ

มิตร เมื่อมีงานพิธีใดจัดขึ้นในชุมชน ชาวบานจะใหความชวยเหลือเปนอยางดี  โดยไมตองเอยปากขอแรงใหชวย  
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เพราะทุกคนถือวาเปนเร่ืองท่ีทุกคนตองชวยเหลือกัน  แสดงถึงความรักความสามัคคีกันในชุมชน ซึ่งเปนพ้ืนฐานของ

การแสดงออกในการมีสวนรวมตอชุมชนในกิจกรรม หรือโครงการตางๆ

2. กระบวนการสรางความเขมแข็งแบบมีสวนรวม 

กระบวนการสรางความเขมแข็งโดยชุมชนมีสวนรวมของบานเกาะพิทักษ  เกิดขึ้นจากปจจัย คือ ชุมชนมี

ผูนําท่ีมีศักยภาพ   การจัดตั้งองคกรในชุมชน   การเรียนรูและพ่ึงตนเอง และวัฒนธรรม ประเพณีถิ่น ดังน้ี

2.1 ชุมชนมีผูนําท่ีมีศักยภาพ ผูนําเปนปจจัยหลักในกระบวนการสรางความเขมแข็งโดยมีสวนรวมของ

บานเกาะพิทักษ ผูนําในท่ีน้ีไดแก ผูใหญบาน (นายอําพล ธานีครุฑ ) เปนสังเกตเห็นปญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน ท้ัง

สภาพภูมิประเทศในชุมชนท่ีเปล่ียนแปลงไป สัตวนํ้าจํานวนลดลง เรือประมงของนายทุน เขามาหาปลา ในพ้ืนท่ี

บริเวณเกาะดวยวิธีท่ีทําลายธรรมชาติ ผูใหญบานจึงมีความตั้งใจท่ีจะพลิกฟนนําสภาพแวดลอมใหกลับมาอุดม

สมบูรณเหมือนในอดีต และตองการสรางรายไดเพ่ิมใหแกชาวบาน จึงเกิดแนวคิดการจัดตั้งกลุมองคกรขึ้นโดยให

ชาวบานเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น วิเคราะหถึงจุดเดน จุดดอยของชุมชน  เกิดเปนกลุมองคกรขึ้น 

ชาวบานเห็นประโยชนของการดําเนินงานในองคกร  ใหความรวมมือ ทําใหกลุมมีความเขมแข็ง เพราะผูใหญบาน

แสดงใหเห็นวาเมื่อทําแลวทุกคนไดรับผลประโยชน ผูใหญอําพล เปนแบบอยางของคนในชุมชน เร่ืองการเรียนรู เร่ิม

จากตนเองมีโอกาสไปศึกษา ดูงาน จากชุมชนหลาย ๆ แหง ทําใหไดประสบการณ เล็งเห็นขอดีขอเสียท่ีสามารถ

นํามาปรับใชกับเกาะพิทักษได ตอมา จึงพากลุมกิจกรรมตาง ๆ ออกไปศึกษาดูงาน ท้ังชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ

และชุมชนท่ีลมเหลว เพ่ือใหเกิดการ บูรณาการ ทําใหชาวบานเกิดการเรียนรู  ผูใหญอําพล มีความมุงมั่น สู

ความสําเร็จ กิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ท่ีเร่ิมตนพบกับปญหา อุปสรรค ในชวงแรกชาวบานสวนใหญยังไมเขาใจ 

ผูใหญไมยอทอ พยายามทําใหดีท่ีสุด เมื่อประสบผลสําเร็จ ชาวบานสวนใหญเกิดความเขาใจ และปฏิบัติตาม

แนวทางท่ีผูใหญอําพล แนะนํา  เมื่อผูใหญไดรับนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติจากทางการเขาไดนํามาหาแนวทาง

ปฏิบัติในชุมชน รวมกับชาวบาน โดยจัดตั้งศูนยการเรียนรูของชุมชน จัดการประชุมทุกเดือน เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นใน

ชุมชน จะใชการประชุมน้ี ปรึกษากับชาวบานหาแนวทางแกไข ทําใหชาวบานเกิดการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ มี

ความรูสึกเปนเจาของ ชุมชน รักและหวงแหนชุมชน เพราะตองรวมกันรับผิดชอบดูแล และแกไขปญหา ตาง ๆ ท่ี

เกิดขึ้น รวมถึงรับผลประโยชนรวมกัน  ดังน้ันกระบวนการสรางความเขมแข็งแบบมีสวนรวมของชุมชนบานเกาะ

พิทักษจึงเกิดขึ้นไดเน่ืองจาก ชุมชนมีผูนําท่ีมีศักยภาพเปนปจจัยหน่ึงผลักดันใหเกิดความสําเร็จ

2.2 องคกรของชุมชน องคกรท่ีจัดตั้งขึ้นในบานเกาะพิทักษ เปนการรวมกลุมกิจกรรมเพ่ือการประกอบ

อาชีพ  กลุมเยาวชน และกลุมเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยอาศัยจุดเดนในเร่ืองของทรัพยากรท่ีชุมชนมี 

ไดแก ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรทางวัฒนธรรม เกิดเปน 7 กลุมกิจกรรม ไดแก  กลุม

แมบานแปรรูปสัตวนํ้า กลุมโฮมสเตย   กลุมตลาดกลางสัตวนํ้า กลุมอนุรักษทรัพยากรสัตวนํ้า กลุมเศรษฐกิจ

พอเพียง  กลุมยุวชนบานเกาะพิทักษ ท้ังน้ีวัตถุประสงคการจัดตั้งขึ้นของแตละกลุมมาจากการเล็งเห็นถึงปญหา

ตางๆในชุมชน และการวางแผนอนาคต ไดแก ปญหาทรัพยากรถูกทําลาย การสรางงานเพ่ือเปนรายไดใหแกคนใน

ชุมชน การพัฒนาสภาพส่ิงแวดลอมและทรัพยากรเยาวชน โดยสมาชิกท้ังหมดเปนชาวบานบนเกาะพิทักษ โดยให

ความรวมมือทุกครัวเรือน ทําใหคนในชุมชนมีสวนรวม ในกระบวนการตางๆ ของแตละกิจกรรมกลุม รวมกันคิด 

แกปญหา รับผลประโยชนรวมกัน ทําใหกลุมกิจกรรม ประสบความสําเร็จ เชน กลุมโฮมสเตย ไดรับรางวัล ชุมชน

ดีเดนดานการทองเท่ียวแบบโฮมสเตย
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2.3 การเรียนรูและการพ่ึงตนเองของชุมชน ชุมชนเกาะพิทักษ ไดรับขาวสารทุกดานจากผูนําหมูบาน เมื่อ

เขารวมประชุมประจําเดือน ไดรับขอมูลขาวสารทางโทรทัศน  จากเสียงตามสายท่ีติดตั้งไวท่ีศูนยการเรียนรูของชุมชน  

จากการเขารวมกิจกรรมของกลุมองคกรในชุมชน  กลุมกิจกรรมทุกกลุมเมื่อมีขาวสารตางๆจะแจงใหสมาชิกทราบเมื่อ

เขารวมประชุม เมื่อมีงานสําคัญท่ีกลุมจะตองดําเนินการ จะมีการประชุมแบงหนาท่ีใหแกสมาชิกของกลุมไดรวมมือ

กันทํากิจกรรมตามท่ีกลุมกําหนด ซึ่งเปนการลงมือทํางานรวมกันทําใหเกิดการเรียนรู สงผลตอความเขมแข็งของกลุม

องคกร เพราะกลุมองคกรในชุมชนมีเปาหมายและอุดมการณรวมกัน ผูนําและสมาชิกคิดริเร่ิมรวมกันในกิจกรรมของ

กลุม โดยมีจุดมุงหมายเดียวกัน และชุมชนรวมมือแกไขปญหา เปนเวทีแหงการเรียนรูรวมกัน บางคร้ังอาจพบกับ

อุปสรรคและปญหา แตทางชุมชนและกลุมองคกรกิจกรรมก็ไดชวยเหลือ แกไขปญหารวมกันทุกคร้ัง หลังจากมีการ

ดําเนินการเสร็จส้ินเรียบรอย มีศูนยการเรียนรูชุมชนเพ่ือถายทอดวิชาชีพ ภูมิปญญา เชนตอเรือ ทําลอบ เย็บถักอวน 

ใหแกเยาวชนในหมูบาน  จึงนับไดวาชุมชนบานเกาะพิทักษเปนชุมชนท่ีมีการเรียนรูตลอดเวลา เปนชุมชนท่ีมีการ

พ่ึงตนเอง เร่ิมจากการมองเห็นถึงปญหารวมกันในชุมชน ไดแกปญหาทางดานเศรษฐกิจ ความตองการมีรายได

เพ่ิมขึ้น จากทรัพยากรในชุมชนท่ีมีอยู ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติในทะเล  ทรัพยากรบุคคล ความรู ภูมิปญญาตางๆ มี

การวางแผน คิดหาวิธีแกไขปญหาตางๆ เกิดเปนกลุมกิจกรรมเพ่ือประกอบอาชีพ   กลุมเยาวชน และกลุมเพ่ือการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  โดยมีวัตถุประสงคและขอตกลงรวมกันของแตละกลุมกิจกรรมท่ีสมาชิกในกลุมเปนผู

เสนอความคิด รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ และรวมรับผลประโยชน

2.4 วัฒนธรรมประเพณีถิ่น ชุมชนบานเกาะพิทักษ มีภาษาถิ่นเปนภาษาใต เปนภาษาท่ีชาวบานใชส่ือสาร

กัน มีการแตงกายดวยผากางเกงชาวเล เปนอัตลักษณของชาวประมง ชุมชนมีประเพณีสวดหาดประจําทุกป 

ชาวบานมีความสัมพันธกันแบบเครือญาติ สวนใหญมีความรักใครสามัคคีกัน เมื่อมีกิจกรรมใดเกิดขึ้นในชุมชน 

ชาวบานจะใหความรวมมือเปนอยางดี เกิดเปนวัฒนธรรม ท่ีถือปฏิบัติกันสืบตอมา ทําใหคานิยมเร่ืองความ

เอ้ือเฟอเผ่ือแผ ความสามัคคี ยังมีใหเห็นในชุมชนบานเกาะพิทักษ  การมีวัฒนธรรมและประเพณีรวมกัน เกิดเปน

รากฐานท่ีสําคัญในการมีสวนรวมของคนในชุมชน

โดยมีเงื่อนไขท่ีสําคัญในเร่ือง การจัดการเศรษฐกิจและสวัสดิการชุมชน กฎ กติกา ขอตกลงท่ีชุมชนมีรวมกัน  

ไดแก

2.5 การจัดการเศรษฐกิจ และสวัสดิการชุมชน  เน่ืองจากภูมิประเทศของเกาะพิทักษ มีลักษณะเปนเกาะ 

ชาวบานบนเกาะพิทักษจึงประกอบอาชีพประมง เปนหลัก และมีกลุมกิจกรรมดานการประกอบอาชีพไดแก กลุม

โฮมสเตย  กลุมแปรรูปอาหารทะเล โดย ครัวเรือนในหมูบานเกาะพิทักษสวนใหญ เปนสมาชิกกลุมท่ีตั้งขึ้นในหมูบาน 

รายไดสวนหน่ึงของกลุมสมทบกองทุนสวัสดิการหมูบาน โดยเงินกองทุนน้ี นําไปใชเพ่ือสาธารณะประโยชน และเปน

สวัสดิการใหกับสมาชิก เปนเงื่อนไขท่ีชาวบานทุกคนยึดถือปฏิบัติ  ชุมชนมีการดําเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง  กิจกรรมท่ีสําคัญ เชน การจัดทําบัญชีครัวเรือน สนับสนุนใหมีการออม มีการบันทึกรายรับรายจายของ

ครัวเรือน  มีการจัดอบรมลดคาใชจายในครัวเรือน การทํานํ้ายาเอนกประสงค ลดคาใชจายทางเกษตร เชน ทําปุย

หมักชีวภาพ ปลูกผักสวนครัวร้ัวกินได การกําจัดขยะ  จัดตั้งสหกรณใหชาวบานเขาถือหุน เพ่ือลดตนทุนคาใชจาย 

และใหความรู สรางนิสัยการออม

2.6 กฎและกติกาของชุมชน ชุมชนบานเกาะพิทักษเปนชุมชนเล็กๆ ท่ีมีวิถีชีวิต เรียบงาย สงบ แมไมมี

ปญหาเกิดขึ้นในชุมชน แตชาวบานไดรวมกันออกกฎและกติกาขึ้น เพ่ือเปนแบบแผน เปนแนวทางใหสมาชิกทุกคนบน

เกาะพิทักษถือปฏิบัติ รวมกันดังน้ี 
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2.6.1. กลุมอาชีพท่ีมีรายไดจากการดําเนินกิจการ ไดแก กลุมโฮมสเตย  กลุมแมบานแปรรูปสัตว

นํ้า และกลุมตลาดกลางสัตวนํ้า  ตองจายรายไดสวนหน่ึงสบทบเขากองทุนรอยละ 3 ถึงรอยละ 5 ของรายไดจาก

การคาขาย หรือบริการ รายรับของกองทุนแตละกลุมจัดไวเพ่ือเปนคาใชจายในกิจการสาธารณะบนเกาะ 

2.6.2. การเขารวมประชุมท่ีหมูบานกําหนดใหมีเดือนละคร้ัง ประชุมเวลา 13.00 น. หากขาด

ประชุมติดตอกัน 3 คร้ัง ทางหมูบานจะงดการชวยเหลือครอบครัวน้ันทุกกรณี  เปนระยะเวลา 1 ป  ดังน้ันชาวบานทุก

คนจึงใหความสําคัญในการเขารวมประชุม 

2.6.3. หามตัดไมทําลายปา และจับสัตวคุมครองโดยเด็ดขาด หากมีใครฝาฝนจะถูกไลออกจาก

หมูบาน เพราะถือวาเปนการทําลายแหลงท่ีอยูอาศัย และแหลงทํามาหากิน 

2.6.4. หามมีการเสพยาเสพติด และเลนการพนันในหมูบานโดยเด็ดขาด ในกรณีของยาเสพติด

ถาไมปฏิบัติตามจะใหชาวบานรวมกันขับไลผูละเมิดออกจากชุมชนภายใน 24 ชั่วโมง หากมีการละเมิดเลนการพนัน 

เมื่อไดรับเบาะแส และสืบไดแนชัดวามีการเลนการพนันจริง จะมีการเรียกมาตักเตือนโดยผูใหญบานกอน 3 คร้ัง ถา

ยังไมเลิกเลนการพนัน ก็จะมีบทลงโทษตามกฎคือ ใหผูละเมิดออกไปจากหมูบาน

การมีกฎและกติกาถือไดวาเปนกระบวนการสรางการมีสวนรวมใหกับชุมชน เพราะชาวบานไดรวมกันคิด 

รวมกันวางแผน ออกกฎกติกาตางๆ มาเพ่ือถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน มีการระบุบทลงโทษสําหรับผูทําผิดกฎ ทุก

คนในหมูบานมีการปฏิบัติตามกฎกติกาอยางเครงครัด เพราะเห็นถึงผลดีท่ีตามมา ซึ่งกฎกติกาดังกลาว มาจาก

กฎหมายบานเมือง โดยปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพชุมชน 

อภิปรายผลและสรุปผล
จากการศึกษาพบวา  กระบวนการสรางความเขมแข็งโดยการมีสวนรวมของชุมชน เกิดขึ้นจากปจจัยภายใน

ชุมชนเอง  ไดแก การมีผูนําชุมชนท่ีมีศักยภาพ ในเร่ืองการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชน  สรางสํานึกการมีสวนรวม

ในชุมชน  สงเสริมการเรียนรูและการพ่ึงตนเองใหกับชุมชน  เปนปจจัยผลักดันใหเกิดการจัดตั้งองคกรชุมชน   ชุมชนมี

สวนรวมดําเนินงานขององคกร  เกิดการเรียนรูในเร่ืองของปญหา การรวมกันแกไข  ในระยะแรกท่ีมีการจัดกลุมองคกร 

สมาชิกในชุมชน ยังไมมีความเขาใจในความสําคัญของการเขารวม  ปฏิบัติตามเพ่ือนบานและคนสวนใหญ  ผูนําได

เปนผูถายทอดความรู หลักการ และอภิปรายเหตุผล เพ่ือใหชาวบานเขาใจ เชน พาสมาชิกไปดูงานในชุมชนท่ีประสบ

ความ สําเร็จ  และชุมชนท่ีลมเหลว เพ่ือใหเกิดการเรียนรูจากสถานการณจริง นํามาปรับใช และผูนําไดเปนแบบอยาง

ท้ังเร่ืองความคิดและการปฏิบัติตน ปกครองดวยความยุติธรรม และแบงปนผลประโยชนใหแกสมาชิกในชุมชนโดย

เทาเทียม ชาวบานใหความเคารพผูนําเพราะการเห็นแบบอยาง  บานเกาะพิทักษเนนการพ่ึงตนเองเปนหลัก เชน การ

เพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือน  จะนําจุดเดนในเร่ืองวัฒนธรรมการประกอบอาชีพประมง และทรัพยากรส่ิงแวดลอมทาง

ทะเล เปนจุดพัฒนาสรางรายไดเพ่ิม  เกิดเปน กิจกรรมการทองเท่ียว การแปรรูปสัตวนํ้าจากทะเล   การประดิษฐของ

ท่ีระลึกจําหนาย  เปนตน  ประกอบกับปจจัยทางดานวัฒนธรรมถิ่น ในเร่ืองความรัก ความสามัคคี การมีประเพณี

รวมกัน การใชภาษาเดียวกัน จึงเอ้ือตอการสรางความเขมแข็งโดยการมีสวนรวมของชุมชน   นอกจากน้ียังมีเงื่อนไข ท่ี

ทุกคนยอมรับและถือปฏิบัติ ในเร่ืองการจัดการสวัสดิการ  กฎและกติกาของชุมชน ท่ีเกิดขึ้นเพ่ือดูแลผลประโยชนของ

สมาชิกในชุมชนเปนหลัก  ทําใหปจจุบันบานเกาะพิทักษเปนชุมชนหน่ึงท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการ

ตนเอง  สมาชิกใหการมีสวนรวม  เปนชุมชนมีการเรียนรู   ทําใหกระบวนการพัฒนามีความเขมแข็ง  สอดคลองกับ
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สถานการณในโลกปจจุบันท่ีเนนการพัฒนาโดยใหชุมชนเปนศูนยกลาง บริหารจัดการตนเอง  ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง เพ่ือความยั่งยืนของชุมชนอยางแทจริง

ขอเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติ  
1. ปจจุบันภูมิปญญาทองถิ่นของบานเกาะพิทักษ เชน การทําประมงทองถิ่น   การทําอุปกรณประมง  การ

ตอเรือ  ไดรับการถายทอด โดยการบอกเลา การส่ังสอน เมื่อเวลาผานไปอาจทําใหภูมิปญญาผิดไปจากเดิม  ดัง้น้ัน

ทางชมุชนควรมกีารบันทึกเปนลายลักษณอักษร เปนตํารา หรือบันทึกเปนส่ืออิเล็กทรอนิคส เชน ภาพวิดีโอ เพ่ือ

สามารถถายทอดใหคนรุนตอๆไป หรือผูท่ีมีความสนใจ ไดชดัเจนขึ้น และไมเกิดความผิดพลาดในขอมูล

2. บานเกาะพิทักษ  มีจุดเดนในเร่ืองการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ปจจุบันไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียว

เพ่ิมขึ้น นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวหลายคนไมมคีวามเขาใจในการเท่ียวเชิงอนุรักษ   มีการทําลายทรัพยากร

ทางธรรมชาติโดยรูเทาไมถึงการณ   ชุมชนควรจัดทําคูมือไวบริการนักทองเท่ียว เพ่ือใหนักทองเท่ียวมีความรูความ

เขาใจอยางถูกตอง

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป
1. การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาชมุชนท่ีประสบความสําเร็จในเร่ืองการบริหารจัดการและการมีสวนรวม

ของชุมชน หากมีการศึกษาคร้ังตอไปควรมีการศึกษาในชมุชนท่ีไมประสบความสําเร็จ เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุ และปจจัย

ท่ีทําใหชมุชนดงักลาวไมประสบความสําเร็จหรือสมาชิกในชุมชนไมมีสวนรวมในกจิกรรมของชุมชน

2. ควรศึกษาในชมุชนท่ีสมาชกิมีวฒันธรรมท่ีหลากหลาย มีความเชื่อ ศาสนา คานิยม การศกึษา  อาชีพ ท่ี

แตกตางกัน   เชน ชุมชนเมือง  เพ่ือเปนขอเปรียบเทียบทางการศกึษา  ท่ีชดัเจนขึ้น

3. ควรมีการศกึษาถึงวิธีการในการจัดการความรูของชมุชนเกาะพิทักษ เพ่ือเปนแนวทาง ในการสรางความ

ยั่งยืนแกชุมชน 

เอกสารอางอิง
คณะกรรมการชมุชนบานเกาะพิทักษ . 2550 . แผนพัฒนาชุมชนบานเกาะพิทักษ ตําบลบางนํ้าจดื อําเภอหลังสวน  

จังหวดัชุมพร . ชุมพร : ศูนยการเรียนรูชุมชนบานเกาะพิทักษ .

สมพันธ เตชะอธกิ .2547. ศัพทพัฒนาเพ่ือชุมชนและสังคม . ขอนแกน : สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยขอนแกน

เกษม วัฒนชัย.2549. โครงการพัฒนาชมุชนเปนสุขท่ีภาคใต : ดับบาน ดับเมือง เรียนรูอยูดีท่ีปากใต.

นครศรีธรรมราช :สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
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การศึกษาประเภทของคุณธรรมกับการบริหารจัดการขององคการปกครองสวนทองถ่ิน

ท่ีสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับทองถ่ิน 
A study of types of morality and management of local administrative organizations affecting

the local socio-economic development

วีระศักดิ์ สมยานะ1

Wirasak Somyana1

บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาและทบทวนวรรณกรรม เกี่ยวกับคุณลักษณะและประเภทของคุณธรรม 

ท่ีเหมาะสมกับการประยุกตใช ในการบริหารจัดการภายใน อปท. และเพื่อศึกษาประเภทของการมีสวนรวมระหวาง

องคการปกครองสวนทองถิ่นกับชุมชน ในการประยุกตใชคุณธรรมรวมกัน งานวิจัยน้ีเปนการสรางความเขาใจ

ปรากฏการณในเชิงเหตุผล ดวยวิธีวิเคราะหท่ีเปนระบบโดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพเปนหลัก เพ่ือหาคุณลักษณะและ

ประเภทของคุณธรรมท่ีเหมาะสมตอการนํามาประยุกตใชในการบริหารจัดการของ อปท. ขอมูลท่ีใชในการศึกษา คือ

ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการทบทวนเอกสารวิเคราะห สังเคราะห เพ่ือหาขอสรุปท่ีเปนคําตอบของการ

วิจัย จากน้ันจึงนําเอาคําตอบท่ีไดมาทําแบบจําลองเพ่ือหารูปแบบท่ีเหมาะสมของการมีสวนรวมขององคกรกับภาค

ชุมชนในการทํางานรวมกันใหเกิดผลตอการพัฒนาทองถิ่น ซึ่งเมื่อไดรูปแบบของการมีสวนรวมของการประยุกตใช

คุณธรรมในองคกรแลว ก็จะนําไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปน อปท. ท่ีมีรูปแบบการบริหารจัดการ รวมกับชุมชนท่ี

มีคุณลักษณะตามแบบจําลองท่ีไดกําหนดไว ผลการวิจัยสามารถหาความสัมพันธระหวางคุณธรรมในปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ไดวิเคราะหและสรุปภาพรวมในประเด็นของคุณธรรม บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยนําไปปรับประยุกตใชกับองคกรท้ังภาครัฐและองคกรชุมชนไดเหมาะสมอีกแบบหน่ึง สรุปได 5 ประการ คือ

1) ความซื่อสัตยสุจริต 2) ความไมโลภ 3) ความอดทน 4) ความขยันหมั่นเพียร และ 5) ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ เมื่อได

หลักคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังกลาวขางตนแลว นักวิจัยไดทําการออกแบบการมีสวนรวมของ

การประยุกตใชคุณธรรมดังกลาวในแตละ อปท. กับสวนรวมท้ัง 3 ฝาย เปนรูปแบบของการพัฒนาไดถึง 27 แบบ ซึ่ง

พบวาการมีสวนรวมประเภทท่ี 27 คือ ความสามารถ ในการบริหารจัดการของ อปท. ระดับสูง และการมีสวนรวมของ

ชุมชนในระดับมาก และระดับของการ ประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสูง จะสงผลตอระดับ

ความพอเพียงของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นอยางมีโอกาสมากท่ีสุด โดยผลลัพทท่ีไดจะแสดงถึง

ระดับของ  “ความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย” ซึ่งไดกําหนดองคประกอบ “ความอย ูเย็นเปนสุข” ได 6

องคประกอบ หลักไดแก 1) การมีสุขภาวะ   2) ครอบครัวอบอ ุน 3) ชุมชนเขม แข็ง 4) เศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม 

5) สภาพแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล และ 6) สังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล 

คําสําคัญ : คุณธรรม การบริหารจัดการ องคการปกครองสวนทองถิ่น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 202 ถ.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300

Faculty of Management Sciences, International College Chiang Mai Rajbhat University 202 Changpeuk Rd. Muang Chiang Mai 50300
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Abstract
This study’s main objective was to study and review the literature concerning suitable

characteristics as well as types of morality to apply in management of local administrative organizations

and to study types of participation between local administrative organizations and communities.

This was a qualitative research to examine suitable characteristics and types of morality applied in the

management of local administrative organizations. In reviewing the literature, analyzing and synthesizing

the data were main technique used in this study. The research outcome has been used to create a

suitable model for collaborative work between local administrative organizations and communities. The

study was able to find the relationship between morals and sufficiency economy philosophy including

the eight basic morals for life. They consist of diligence, thrift, honesty, self discipline, politeness,

cleanliness, unity and kindness. There are five morals which essential for work in both governmental and

community organizations they are 1) honesty 2) lack of greed 3) patience 4) diligence and

5) generosity. As a result, the researcher designed participation of applying these five morals for

developing in the local administrative organizations with three involved parties. There are 27 patterns of

development. It was found that the 27th pattern of participation; the ability of local administrative

organizations’ management was at a high level and the participation of communities was high too. The

level of applying morals based on the philosophy of sufficiency economy which is high that will mostly

influence the level of the sufficiency of local socio-economic development. Therefore the result will

display the level of happy life in Thai society. There are 6 main component of happy life; 1) healthy

2) lovely families 3) strong communities 4) strong and agued economic 5) a well balanced environment

and ecosystem and 6) democratic society with good governance.

Keywords : Morality, Management, Local Administrative Organization, Socio-Economic Development

คํานํา
การพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 10 มีเปาหมายในการ

เสริมสรางความแข็งแกรงของโครงสรางของระบบตางๆ ภายในประเทศใหมีศักยภาพ สามารถแขงขันไดในกระแส

โลกาภิวัตน และสรางฐานความรูใหเปนภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลงตางๆ ไดอยางรูเทาทัน ควบคูไปกับการ

กระจายการพัฒนาท่ีเปนธรรม เสริมสรางความเทาเทียมกันของกลุมคนในสังคมและความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น

พรอมท้ังฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพส่ิงแวดลอมใหคงความสมบูรณเปนรากฐานการพัฒนา

ท่ีมั่นคงใหเปนฐานการดํารงวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมไทย (สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ, 2550) จากแผนฯ ดังกลาวไดสงผลกระทบตอแนวทางการบริหารขององคภาครัฐ รวมถึงองคกรระดับ

ทองถิ่น ในการมุงเนนใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดเล็งเห็นความสําคัญของการเพ่ิมรายไดหรือความมั่งคั่งเปนหลัก โดยการ

เพ่ิมแนวทางหรือมาตรการตางๆ เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการคาการลงทุนใหมากขึ้น อันเปนแนวคิดของนัก

เศรษฐศาสตรทุนนิยมและระบบเศรษฐกิจโลกของประเทศทางตะวันตก เชน สหรัฐอเมริกา ท่ีเนนระบบเศรษฐกิจแบบ

ทุนนิยม เสรีนิยม หรือบริโภคนิยม ท่ีใหความสําคัญกับวัตถุ เงินตรา ประสิทธิภาพ กําไร ความรวดเร็ว การตอสูแขงขัน 
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เพ่ือใหไดผลประโยชนสูงสุดตอตนเองเปนท่ีตั้ง สงผลใหการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเทาท่ีเปนอยูไมกอใหเกิดการ

กระจายรายได จากผูท่ีไดเปรียบทางการคาการลงทุนไปสูประชาชนในพ้ืนท่ีทองถิ่นรอบนอกท่ียากจนได การใช

นโยบายแบบประชานิยมท่ีเปนอยูเห็นไดชัดวา มีความขัดแยงกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีเนนความ

สมดุล หรือความเทาเทียมกัน หากเปนการพัฒนาเศรษฐกิจก็ตองเนนการกระจายรายได หากจะเนนการพัฒนาก็ตอง

เนนการพัฒนาคน หรือความคิดของคนหรือจิตของคนมากกวาการพัฒนาทางดานวัตถุ ถึงจะกอใหเกิดการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนในระยาวได (วีระศักดิ์ สมยานะ, 2551)

แนวทางการพัฒนาแบบทุนนิยมท่ีมุงเนนการพัฒนาเชิงวัตถุแตไมไดเนนถึงการพัฒนาทางดานจิตใจ หรือ

ความมีศีลธรรม คุณธรรรมและจริยธรรมของคนและองคกรในสังคม ทําใหสังคมประสบปญหาในเร่ืองจิตใจของคน

และขาดคุณธรรมและจริยธรรมในองคกร กอใหเกิดปญหาทางสังคมตามมาอีกมากมายไมวาจะเปนปญหาการ

คอรัปชั่น การละเมิดลิขสิทธิ์ทางการคา รวมถึงการเอารัดเอาเปรียบผูท่ีดอยโอกาสกวา จากปญหาดังกลาวไดสงผลให

รัฐบาลไดพยายามท่ีจะแกไขโดยท่ีผานมาทางรัฐบาล ไดนําเอาหลักธรรมาภิบาลเขามาใชในการดําเนินงาน และได

กําหนดเปนนโยบายใหหนวยงานตางๆ ไดนําเอาหลัก ธรรมาภิบาลมาใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน และ

หนวยงานระดับทองถิ่นหนวยงานหน่ึง คือ องคการปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เน่ืองจาก อปท. เปนหนวยงานท่ีอยู

ใกลชิดประชาชนในภาคชนบทมากท่ีสุด คนในชนบทสวนใหญจะมีความเชื่อถือและใหความไววางใจในองคกรของ 

อปท.เปนอยางมาก ดังน้ันการดําเนินงานของอปท.ท่ีมุงเนนความซื่อสัตย ยุติธรรม โปรงใส และตรวจสอบได ถือไดวา

เปนแบบอยางท่ีชุมชนในชนบทตองการจะไดเห็น ไดสัมผัส และนําไปปฏิบัติตามสําหรับการทํางานของตนเอง 

ดวยเหตุน้ี “การศึกษาประเภทของคุณธรรมกับการบริหารจัดการขององคการปกครองสวนทองถิ่น ท่ีสงผล

ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับทองถิ่น” จึงเปนการศึกษาเพ่ือใหทราบวา คุณธรรมและจริยธรรมจะสามารถ

นํามาใชไดจริงกับการบริหารจัดการของ อปท. ไดหรือไม และมีคุณธรรมใดบางท่ีเหมาะแกการประยุกตใชเพ่ือการ

บริหารจัดการของ อปท. รวมถึงการนําเอาหลักคุณธรรมดังกลาวไปเปนแนวทางในการทํางานรวมกันกับชุมชน อันจะ

สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนไดหรือไมอยางไร ผลการศึกษาจะสามารถนําไปใชในการออกแบบ

เพ่ือหาลักษณะของการมีสวนรวมของ อปท. และชุมชน ในสวนของการบริหารจัดการองคกร และการทํางานรวมกัน

กับชุมชนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอชุมชนเปนท่ีตั้ง สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีตองการใหเกิดสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขบนฐานของการพัฒนาอยางแทจริง  

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับคุณลักษณะและประเภทของคุณธรรม ท่ีเหมาะสมกับการ

ประยุกตใชในการบริหารจัดการภายในองคการปกครองสวนทองถิ่น

2. เพ่ือศึกษาประเภทของการมีสวนรวม ระหวางองคการปกครองสวนทองถิ่น กับชุมชนในการประยุกต 

ใชคุณธรรมรวมกัน อันจะสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในทองถิ่น 

วิธีดําเนินการวิจัย
เน่ืองจากงานวิจัยคร้ังน้ีตองการสรางความเขาใจปรากฏการณในเชิงเหตุผล ดวยวิธีวิเคราะหท่ีเปนระบบ

โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพเปนหลัก เพ่ือหาคุณลักษณะและประเภทของคุณธรรมท่ีเหมาะสมตอการนํามาประยกุตใช

ในการบริหารจัดการของ อปท. ดังน้ันขอมูลท่ีใชในการศึกษาสวนใหญจึงเปนขอมูลทุติภูมิ (secondary data) โดยทํา



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

O-70

การทบทวนเอกสาร วิเคราะห สังเคราะห เพ่ือหาขอสรุปท่ีเปนคําตอบของการวิจัย จากน้ันจึงจะนําเอาคําตอบท่ีไดมา

ทําออกแบบจําลองเพ่ือหารูปแบบท่ีเหมาะสมของการมีสวนรวมขององคกรกับภาคชุมชน ในการทํางานรวมกันให

เกิดผลการพัฒนาทองถิ่นของตนได ซึ่งเมื่อไดรูปแบบของการมีสวนรวมของการประยุกตใชคุณธรรมในองคกรแลวก็

จะนําไปทดสอบกับกลุมตัวอยางซึ่งเปน อปท. ท่ีมีรูปแบบการบริหารจัดการ รวมกับชุมชนดังน้ี 

โดย ประชากร (population) ท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีไดแก องคการปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ใน

จังหวัดเชียงใหม ซึ่งจังหวัดเชียงใหม มีอําเภอท้ังส้ิน 24 อําเภอ และมีองคการปกครองสวนทองถิ่นในแตละอําเภอ

รวมกันท้ังส้ิน 120 อปท. และกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดกําหนด อปท. ท่ีมีวาระการดําเนินงานอยูในชวง 1 ปขึ้นไป แตไม

เกิน 3 ป เพ่ือท่ีจะสามารถทําการสํารวจและเก็บขอมูลไดอยางเหมาะสมตามวาระ 4 ป ของการบริหารองคกร ซึ่ง ณ 

ป พ.ศ. 2552 นักวิจัยทําการสํารวจพบวามี อปท.ท่ีอยูในเกณฑดังกลาวขางตนจํานวน 58 อปท. สําหรับเคร่ืองมือท่ี

ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เน่ืองจากงานวิจัยคร้ังน้ีตองการสรางความเขาใจปรากฏการณในเชิงเหตุผลดวยวิธี

วิเคราะหท่ีเปนระบบ โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพเปนหลักและการวิจัยเชิงปริมาณเปนสวนสนับสนุน ดังน้ันเคร่ืองมือท่ี

ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังน้ีคือ แบบสัมภาษณและแบบสอบถามเพ่ือวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง วิกฤติ และ

โอกาส (SWOT Analysis) ของการพัฒนา และวิธีการวิเคราะหขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถามเปนเชิงพรรณนา 

(exploratory research) โดยการเจาะลึกและการสัมภาษณเชิงกลุมเพ่ืออธิบายปรากฏการณในเชิงเหตุผลเปนหลัก 

ใหไดคําตอบท่ีเปนแนวทางในการดําเนินงานแบบมีสวนรวมระหวางภาคองคกรและภาคชุมชน 

ผลการวิจัย
การศึกษา“การศึกษาประเภทของคุณธรรมกับการบริหารจัดการขององคการปกครองสวนทองถิ่น ท่ีสงผล

ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดเชียงใหม” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ

คุณลักษณะและประเภทของคุณธรรม ท่ีเหมาะสมกับการประยุกตใชในการบริหารจัดการภายในองคการปกครอง

สวนทองถิ่น รวมถึงเพื่อศึกษาประเภทของการมีสวนรวมระหวางองคการปกครองสวนทองถิ่น กับชุมชน ในการ

ประยุกตใชคุณธรรมรวมกัน อันจะสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในทองถิ่นนั้นๆ นักวิจัยไดทํา

การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมในองคกร ท้ังหลักธรรมภิบาล รวมถึงหลัก

คุณธรรมตางๆ จนไดขอสรุปวา หลักคุณธรรมท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีควรนํามาประยุกตใชในองคกรตางๆ ในปจจุบัน 

โดยเฉพาะชวงวิกฤติทางการเมืองและวิกฤติทางเศรษฐกิจขณะน้ี คือ แนวคิดและแนวทางการบริหารจัดการตาม

แนวทาง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สําหรับในท่ีน้ีเรียกวา การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

(Sufficiency Economy) โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริท่ีจะเห็นการสรางเศรษฐกิจพอเพียงให

เกิดขึ้นเพ่ือนํามาใชในการบริหารจัดการหรือการพัฒนาประเทศชาติและชุมชนไทย พรอมกับคาดหวังใหประชาชน

ยึดถือการบริหารจัดการและการดําเนินชีวิตตามแนวทางน้ีเปนหลักพ้ืนฐาน อันจะนําไปสูจุดหมายปลายทางสําคัญ 

คือ ประเทศชาติและประชาชนอยูเย็นเปนสุข โดยประเทศชาติมีความเจริญกาวหนาอยางมั่นคง ยั่งยืน รวมท้ัง

ประชาชนในชาติทุกระดับมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 

โดยนักวิจัยไดทําการศึกษาความสําคัญ ความเปนมา และความหมายของการบริหารจัดการตามแนวทาง

ของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนท่ีผานมา ทําใหกลาวไดวา แนวคิดการบริหารจัดการของเศรษฐกิจพอเพียงมีความ

คลายคลึงกับแนวคิดท่ีมีการแพรหลายในประเทศไทยกอนหนาน้ัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง แนวคิด “สันติประชาธรรม”

ของ ปวย อ๊ึงภากรณ และ “ธัมมิกสังคมนิยม” ของทานพุทธทาสภิกขุ แตท้ังสองแนวคิดน้ีไดเนนดานจิตใจมากกวา
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ความเปนรูปธรรมทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ียังมีแนวคิด “เศรษฐศาสตรชาวพุทธ” ของ อี. เอฟ. ชูเมกเกอร (E. F.

Shumaker) นักเศรษฐศาสตรชาวเยอรมันไดเสนอแนวคิดทางเศรษฐศาสตรแนวใหมท่ีตอตานเศรษฐศาสตรแบบวัตถุ

นิยมไวในเอกสารเร่ือง เศรษฐศาสตรชาวพุทธ (Buddhist Economics) ท่ีเนนเร่ืองความพอเพียงทางเทคโนโลยีใน

ระบบการผลิตท่ีใหความสําคัญตอคนมากกวาผลผลิต รวมตลอดท้ังแนวคิด “คําตอบอยูท่ีหมูบาน” ของ มหาตมะ 

คานธี ท่ีไดเนนความพอเพียงในระดับชุมชน แมแนวคิดน้ีจะไดกลาวถึงแนวคิดทางเศรษฐกิจท่ีตรงกันขามกับระบบทุน

นิยมหรือระบบเสรีนิยมท่ี “โลภ” อยางไมมีท่ีส้ินสุดเชนเดียวกับแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง แตแนวคิดคําตอบอยูท่ี

หมูบานของ มหาตมะ คานธี น้ีก็ไมใชแนวคิดท่ีเปนพัฒนาการของประชาชนและชุมชนไทย (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ,

2551) รวมถึงการสังเคราะหงานวิจัย ขอเขียน และบทความท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแตป พ.ศ. 2542 ถึงป 

2550 ของ อภิชัย พันธเสน (2551) ท่ีเปนการสนับสนุนงานวิจัยคร้ังน้ีอยางสอดรับกัน 

การท่ีจะกําหนดแนวทาง การประยุกตใชหลักคุณธรรมของเศรษฐกิจพอเพียง ในองคการปกครองสวน

ทองถิ่นไดน้ัน จําเปนตองทราบถึงคุณลักษณะและประเภทของคุณธรรมของเศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองระดับโลกวา 

คุณธรรมดังกลาว มีความเหมาะสมสําหรับการนํามาประยุกตใชหรือไม และมากนอยเพียงใด นักวิจัยไดทําการศึกษา

และพบวามีนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญระดับโลกไดเปดมุมมองความคิด เกี่ยวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

การเปรียบเทียบกับระบบเศรษฐกิจอ่ืนๆ ท่ีมีในโลกวาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะนํามา

ประยุกตใชในการพัฒนาประเทศในปจจุบัน นอกเหนือจากแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ในออสเตรเลีย 

เศรษฐกิจสมานฉันท (Solidarity Economy) ในบราซิล เศรษฐกิจแบบคานธี (Gandhi an Economics) โดยบุคคลท่ี

ไดใหแนวคิดและมุมมองคร้ังน้ี ประกอบดวย 13 ผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ ระดับโลก ไดแก 1) ศ.ดร.วูลฟกัง ชัคส

2) ศ.ดร.ฟรานซ โอกอตวอลล 3) ศ.ดร.อมาตยา  เซน 4) ฯพณ ฯ จิกมี ทินเลย 5) ศ.ดร.ปเตอร วอรร 6) ดร.ดอจี ดิน

เลย 7) ดร.ทาริก บานุรี 8) คุณเฟอรนันโต ไคลแมน 9) ศ.ปเตอร บูทรอยด 10) ศ.ปเตอร คัลกิ้น11) ดร.ฟาสติโน คอร

โดโซ และ 12) คุณโยฮันเนส อัสโบโก และ 13) ศ.ดร.วิมาลา วีระรัควาน (สถาบันไทยพัฒนฯ, 2552)

จากความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงดังกลาวขางตน การท่ีจะนํามาประยุกตใชเพ่ือการบริหารทองถิ่นให

เกิดการพัฒนาจากฐานของชุมชนอยางแทจริงไดน้ัน คนในองคกรตางๆ โดยเฉพาะองคกรชุมชนท่ีมีความใกลชิดกับ

ชุมชนมากท่ีสุดในทองถิ่น คือ องคการปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ระดับเล็กสุด คือ องคการบริหารสวนตําบล 

(อบต.) และเทศบาลตําบล ซึ่งเปนองคกรท่ีมีบทบาทตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนมากท่ีสุด ซึ่ง คณพศ 

สิทธิเลิศ (2550) ไดกลาววาการท่ีองคกรดังกลาวจะเขาใจถึงหลักการบริหารการพัฒนาอยางแทจริง องคกรดังกลาว

ควรมีแนวทางในการดําเนินงานโดย เนนหลักธรรมภิบาล การพัฒนาการบริหารองคกรอยางมีประสิทธิภาพลวน

แลวแตขึ้นอยูกับปจจัยท่ีเรียกวา “คุณธรรม และจริยธรรมในการทํางาน” และนักวิจัยเห็นวาหาก อปท.มีคุณธรรมและ

จริยธรรมในการบริหารการพัฒนาแลว ผูบริหาร และพนักงานสวนตําบล จะมีสวนรวมกับชุมชนในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนของตนเองอยางมีประสิทธิภาพในระดับสูง ท้ังน้ีเพราะหากทุกคนใน อปท.มีคุณธรรม

ในการทํางานรวมกันแลว ประโยชนท่ีเกิดขึ้นก็จะเกิดกับคนในชุมชนเหลาน้ันอยางแทจริง แตเมื่อมองถึงหลักคุณธรรม

ตางๆ ในการบริหารการพัฒนาก็มีคุณธรรมอยูหลายประเภทดวยกัน และคุณธรรมใดบางท่ีมีผลตอการดําเนินงาน

ของ อปท. มากท่ีสุดและเหมาะสมมากท่ีสุด 

สําหรับการศึกษาการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน พบวาในป 2551 ท่ีผานมามีนักวิชาการชาว

ตางประเทศนาม ศาสตราจารยปเตอร คัลกิ้น (Prof. Dr. Peter H. Calkins) ซึ่งเปนอาจารยดานเศรษฐศาสตรเกษตร

และวิทยาการผูบริโภค มหาวิทยาลัยลาวาล ประเทศแคนาดา ไดทําการวิจัยเร่ือง “Sufficiency Economy Matrices:
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Multi-Period Optimization for Local Development Planners” Calkins, P., (2009) และไดทํางานรวมกันกับ 

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิต และ ศ.ดร.อารี วิบูลยพงศ (2551) อาจารยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในงานวิจัยเร่ือง 

“Multi-constraint modeling of social optima: applications of Thailand’s Sufficiency Economy Philosophy to

immunize bottom- up planning” (Calkins.P., A.Wiboonpongse and S. Sriboonchitta. (2009) ซึ่งเปนการ

ทํางานภายใตหนวยงานสถาบันเพ่ือการวิจัยและสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง โดยการดึงมหาวิทยาลัยจากท่ัวโลก เชน 

มหาวิทยาลัยเบิรกลีย เขารวมทํางานเพ่ือหาความเปนไปไดในการบริหารเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจจุลภาคตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกท้ังมหาวิทยาลัยคอรเนลดไดสงนักศึกษามาไทยเพ่ือฝกงานภายใตโครงการพัฒนา

ท่ีมีรากฐานจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการดําเนินงานตลอดชวงป พ.ศ. 2550 – 2552 ทีมงานไดนํา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเผยแพรไปในวงกวางท่ัวโลก โดยมีแผนใหนักศึกษาไปทํากรณีศึกษาโดยเปรียบเทียบ

ผลการวิเคราะหระหวางการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง กับการใชหลักเศรษฐกิจ ดั้งเดิมแลวรายงานเปนบทความ ลง

วารสารวิจัยทุกๆ ป ประมาณ 25 กรณีศึกษาตอป และในเวลา 5 ป จะมีกรณีศึกษาอยางนอย 125 ประเทศ”

นอกจากน้ี สถาบันแหงน้ีกําลังเดินหนาในการสรางหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงภาคภาษาอังกฤษ เพ่ือใหนักศึกษาจาก

ท่ัวโลกไดมีโอกาสเขาศึกษาตอท้ังในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกอีกดวย เปนการชี้ใหเห็นวาการท่ีจะนําแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับเปนแนวทางในการปฏิบัติไมวาจะอยูในภาคสวนใดก็ตาม ตองสรางการมีสวนรวมเพ่ือให

เกิดผลประโยชนรวมกัน ไมใชแตเฉพาะกลุมใดกลุมหน่ึงเทาน้ัน การรวมมือกันจะตองกอใหเกิดส่ิงท่ีเอ้ือประโยชน

ระหวางตนเองและสวนรวม ซึ่งเราจะเห็นไดในหมูบานและชุมชนขนาดเล็ก เชน เดียวกับองคกรท่ีบริหารโดยแรงงาน 

หลักการใหญขององคกรลักษณะน้ีมิใชการทํากําไรสูงสุดแกนายทุนแตเปาหมายคือ การเพ่ิมรายไดใหแกแรงงาน โดย

ท่ีกลุมคนงานจะเปนผูบริหารองคกรอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม หากจะกลาวถึงเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นกาว

หนาท่ีสามารถเชื่อมโยงกับระบบทุนนิยมดวยน้ัน กิจการตองดําเนินไปอยางมีคุณธรรม มีการเปดกวางทางความคิด

เพ่ือรับส่ิงใหมๆ เอาใจใสและคํานึงถึงคนรอบขางมากขึ้น เรียกวาเปนเศรษฐศาสตรคุณธรรม ท่ีอยูบนเงื่อนไขของ

คุณธรรมในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน่ันเอง 

และท่ีผานมาชวงป พ.ศ. 2550 – 2551 ไดมีการจัดทําโครงการ “การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของชุมชนชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม (วีระศักดิ์ สมยานะ, 2551) ทําใหเขาใจถึงบทบาทของการ

พัฒนาทองถิ่น ขององคการปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น แผนงาน รวมถึงโครงการ

และกิจกรรมตางๆ อันจะสงผลโดยตรงตอชุมชนอยางเปนรูปธรรม ท้ังน้ีตองขึ้นอยูกับวิสัยทัศนของผูบริหารของ อปท.

พนักงาน และความรวมมือกับชุมชนเปนท่ีตั้งวาหลักการทํางานรวมกันน้ัน มีปจจัยใดท่ีสงผลกระทบในเชิงสนับสนุน

ใหผลสัมเร็จของการพัฒนาเปนไปไดมากท่ีสุด นักวิจัยไดสรุปวา หลักคุณธรรมของการมีสวนรวมกันระหวาง อปท.

และชุมชนน้ัน มีท่ีจะสงผลโดยตรงตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนมากท่ีสุด นั ก วิ จั ย ไ ด ทํ า ก า ร ศึ ก ษ า

ความสัมพันธระหวางคุณธรรมในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะแสดงออกมาโดยการกระทํา ทางกาย วาจา

และจิตใจ สามารถสรุปเปนคุณธรรมพ้ืนฐานของการดําเนินชีวิตในชุมชน 8 ประการ ไดแก ความขยัน ประหยัด 

ซื่อสัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีนํ้าใจ และจากคุณธรรมพ้ืนฐานท้ัง 8 ประการ นักวิจัยไดวิเคราะหและ

สรุปในภาพรวมในประเด็นของคุณธรรมบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพบวา คุณธรรมดังกลาวเปน

ภูมิคุมกันอันดีตอการนําไปปรับประยุกตใชกับองคกรท้ังภาครัฐและองคกรชุมชนไดเหมาะสมอีกแบบหน่ึง คุณธรรม

ดังกลาวสามารถสรุปได 5 ประการ ประกอบไปดวย 1) ความซื่อสัตยสุจริต 2) ความไมโลภจนเกินไป 3) ความอดทน 

4) ความขยันหมั่นเพียร และ 5) ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ
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ดังน้ันเมื่อไดหลักคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังกลาวขางตนแลว นักวิจัยไดทําการ

ออกแบบการมีสวนรวมของการประยุกตใชคุณธรรมดังกลาวในแตละองคการปกครองสวนทองถิ่น กับสวนรวมท้ัง 3

ฝาย สามารถกําหนดแนวทางของการประยุกตใช เพ่ือความสําเร็จของการพัฒนาคุณธรรมในองคกร อันจะไดรูปแบบ

ของการประยุกตใชอยางมีสวนรวม อันกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของทองถิ่นตาม

ตัวชี้วัดในแบบประเมิน ซึ่งสามารถกําหนดรูปแบบของการพัฒนาไดถึง 27 แบบ (วีระศักดิ์ สมยานะ, 2551) อันจะ

สงผลตอระดับความพอเพียงของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น ซึ่งความสัมพันธของรูปแบบตางๆ ของ

การประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท้ัง 5 ประการน้ัน นักวิจัยไดกําหนดขอสมมติฐานของการ

ประเมิน คือ

1. องคประกอบของความสัมพันธระหวางความสามารถในการบริหารจัดการองคกรของ อปท.และการมี

สวนรวมของชุมชน และระดับของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ อปท. มีความ 

สัมพันธกับระดับความพอเพียงของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นในเชิงบวก

2. นํ้าหนักของความสําคัญขององคประกอบท้ัง 3 มิติ มีความสัมพันธกับระดับความพอเพียงของการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นท่ีแตกตางกัน เรียงลําดับความสําคัญของมิติท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด คือ มิติ

ของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน อปท. รองลงมาคือมิติการมีสวนรวมของชุมชน 

และมิติท่ีมีความสําคัญระดับรองลงไป คือ มิติของความสามารถในการบริหารจัดการองคกรของ อปท. โดยนั ก วิ จั ย

สามารถเขียนเปนความสัมพันธของความสําคัญดังกลาวตอระดับความพอเพียงของการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถิ่น กลาวคือ 1)มิติของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ อปท.มี

ความสําคัญมากกวามิติการมีสวนรวมของชุมชน และ 2) มิติความมีสวนรวมของชุมชน มีความสําคัญมากกวามิติ

ของความสามารถในการบริหารจัดกาองคกรของ อปท.

ผลของการวิจัยเพื่อศึกษาประเภทของการมีสวนรวมระหวางองคการปกครองสวนทองถิ่น กับชุมชน ใน

การประยุกตใชคุณธรรมรวมกัน อันจะสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในทองถิ่นน้ันๆ จากตาราง

แสดงใหเห็นวา องคการปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนในกลุมท่ี 27 แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธแบบมีสวนรวม

3 ฝาย คือ ความสามารถในการบริหารจัดการของ อปท. ระดับสูง และการมีสวนรวมของชุมชนในระดับมาก และ

ระดับของการประยุกตใชคุณธรรมตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสูง จะสงผลตอระดับความพอเพียงของการ

พัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นอยางมีโอกาสมากท่ีสุด ดังน้ันหากทองถิ่นใดมีคุณลักษณะของการมีสวนรวม

ดังกลาวแลวก็จะกอใหเกิดแนวทางของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นน้ันๆ มากเชนกัน 

สรุปผลการศึกษา
การศึกษาประเภทของคุณธรรมกบัการบริหารจดัการขององคการปกครองสวนทองถิ่น ท่ีสงผลตอการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จงัหวัดเชียงใหม จากการศกึษาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับคุณลักษณะและประเภท

ของคุณธรรม ท่ีเหมาะสมกับการประยุกตใชในการบริหารจัดการภายในองคการปกครองสวนทองถิ่น นักวจิัยสรุปได

วา คุณธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับการประยุกตใชในการบริหารจัดการของ อปท. คือ คณุธรรมตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง อันไดแก 1) ความซื่อสัตยสุจริต 2) ความไมโลภจนเกินไป 3) ความอดทน 4) ความขยันหมั่นเพียร

และ 5) ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ ซึ่งคุณธรรมท้ัง 5 ประเภทน้ี หากมีการนําไปประยุกตใชแบบมีสวนรวมระหวางองคการ

ปกครองสวนทองถิ่นและชมุชนแลวจะสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนมากท่ีสุด คือ ประเภทท่ี 27
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จากความสัมพันธแบบมีสวนรวม 3 ฝาย คือ ความสามารถในการบริหารจัดการของ อปท. ระดับสูง และการมีสวน

รวมของชุมชนในระดับมาก และระดับของการประยุกตใชคุณธรรมตาม ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงท่ีสูง จะสงผล

ตอระดับความพอเพียงของการพัฒนา เศรษฐกจิและสังคมของทองถิ่นอยางมีโอกาสมากท่ีสุด โดยผลลัพทท่ีไดจะ

แสดงถงึระดับของ “ความอยูเยน็เปนสุขรวมกันในสังคมไทย” ซึง่ไดกําหนดองคประกอบ “ความอย ูเย็นเปนสุข” ได 

6 องคประกอบหลักไดแก 1) การมีสุขภาวะ 2) ครอบครัวอบอ ุน 3) ชุมชนเขม แข็ง 4) เศรษฐกจิเขมแข็งและเปนธ

รรม 5) สภาพแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล และ 6) สังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล ซึ่งท้ัง 6 องคประกอบน้ีมี

ความครอบคลุมมิติของการดํารงชีวิตของคนในชมุชน โดยอาจจําแนกไดเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ  1) เคร่ืองชี้วัดดาน

เศรษฐกิจ 2) เคร่ืองชีว้ัดดานสังคม และ  3) เคร่ืองชีว้ัดดานการเมือง ซึ่งหากทองถิ่นใดมีคุณลักษณะของการมีสวน

รวมดงักลาวแลวกจ็ะกอใหเกิดแนวทางของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นน้ันๆ มากเชนกัน 

คําขอบคุณ
รายงานวจิัยฉบับน้ีสําเร็จไดดวยดีเพราะไดรับการชวยเหลือจากตวัแทนของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
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การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพ่ือการพัฒนาองคกรสูมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ:

กรณีบทสะทอนจากพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร
A salary and welfare system management to develop a public university towards an

autonomous university: A case study of reflection from Silpakorn university employees

นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ1

Wing Commander Dr.Sumit Suwan1

บทคัดยอ
การวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบการจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการของขาราชการกับ

พนักงานมหาวิทยาลัย และเพ่ือสะทอนความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากรสายวิชาการเกี่ยวกับการ

จัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการ วิธีการศึกษาใชวิธีการวิจัยเอกสาร การวิจัยเชิงสํารวจ และการวิจัยเชิงคุณภาพ

ผลการวิจัย พบวา

การจัดระบบเงินเดือนของขาราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัยตาง ๆ มีความแตกตางกัน โดยเงินเดือน

ขาราชการตามบัญชีอัตราเงินเดือน วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2550 วุฒิปริญญาเอก เทากับ 13,110 บาท และวุฒิปริญญา

โท เทากับ 9,700 บาท สวนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการน้ัน มหาวิทยาลัยท่ีทําการศึกษาสวนใหญ

ไมไดจางในอัตราปจจุบันบวกดวยอัตราเพ่ิมอีกรอยละ 70 ของอัตราแรกบรรจุหรือ 1.7 เทา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ

วันท่ี 1 มิถุนายน 2542 และวันท่ี 31 สิงหาคม 2542 และไมชัดเจนวาใหเพ่ิมอีกเทาใดหรือเทียบจากบัญชีอัตรา

เงินเดือนของขาราชการในปใด การจัดสวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัยหลายแหง

ยังดอยกวาขาราชการ เชน ไมไดรับคาตอบแทนอีก 1 เทา สําหรับเงินประจําตําแหนงทางวิชาการ ไมไดรับเงินรางวัล

หรือโบนัสประจําป ไดรับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนปละ 1 คร้ัง ในขณะท่ีขาราชการไดรับการพิจารณาปละ

2 คร้ัง ไดรับการรักษาพยาบาลตนเองจากระบบประกันสังคม ซึ่งมีขอจํากัดท้ังคุณภาพยา โรงพยาบาลและการบริการ

ยกเวนกรณีของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ท่ีไดออกนอกระบบไปนาน

แลว ซึ่งจางในอัตราประมาณ 2 เทาของอัตราแรกบรรจุ โดยมีการจัดสวัสดิการเอง และกําหนดผลประโยชนเกื้อกูล

ตาง ๆ ท่ีไมนอยกวาระบบราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากรสายวิชาการ สวนใหญไมพอใจการจัดระบบ

เงินเดือนและสวัสดิการ โดยมีความพอใจเร่ืองเงินเดือน รอยละ 38.1 ไมพอใจ รอยละ 61.9 และไมพอใจเร่ือง

สวัสดิการมากถึง รอยละ 71.4 ขอเสนอแนะของพนักงานเหลาน้ี คือ ตองการเงินเดือนในอัตราปจจุบันบวกดวยอัตรา

เพ่ิมรอยละ 70 หรือ 1.7 เทา ของอัตราแรกบรรจุ โดยมหาวิทยาลัยสามารถบวกเพ่ิมใหไดในสาขาวิชาท่ีขาดแคลนหรือ

ผูท่ีมีประสบการณในลักษณะเดียวกันท้ังในการสอนและการทํางาน และใหใชวิธีการเจรจาตอรองกันเพ่ือใหเกิดความ

พึงพอใจท้ังสองฝาย สวนการจัดสวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ ตองไมนอยกวาระบบราชการ

คําสําคัญ : เงินเดือนและสวัสดิการ พนักงานมหาวิทยาลัย
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Abstract
This research was aimed to analytically compare salary and welfare systems organization for

civil service university staff with those for the contracted counterparts, and reflect the opinions of

contracted university staff on salary and welfare systems organization, The study methods comprised

document, survey research and qualitative research. Research findings were as follows.

The organization of salary and welfare systems both for civil service and for contracted university

staff at each university was found to be divergent and different. In the area of salary, that of civil service

staff was seen as being in line with the Civil Service Salary Schedule of 1st October 2007 where 13,110

baht has been set as a start rate for doctorate and 9,700 baht for master degree holders respectively.

With respect to contracted staff, it was found that most of the informants were not hired at a current salary

rate plus the additional 70% of a civil service starting rate as indicated by the Cabinet Solution of 1st June

1999 and 31st August 1999. In addition, it was not clear what to the surplus rate would be and to which

Civil Service Salary Schedule to be referred. Concerning welfare and other fringe benefits when

comparing to their civil service counterparts, what contracted staff at many universities has been

provided for was seen as being inferior. Examples of the inferiority as such included an omission of a

special additional remuneration for academic position, rewards, or bonus; having only a year each of

working assessment for salary rising; compulsory taking health care scheme under a social security

system with poor quality of medical care and services. An exception was found in the cases of Mae Fah

Luang University and King Mongkut's University of Technology Thonburi where fundamental hiring rate of

contracted staff was reported as being at approximately two times of a civil service starting rate, with

welfare and other fringe benefits not less than those provided for their civil service counterparts. A case

study, most of Silpakorn University Employees do not satisfy salary and welfare systems. For example, it

found that 38.1% satisfied and 61.9% dissatisfied with salary system. In addition, it found that 14.3%

satisfied and 71.4% dissatisfied with welfare system.

Keywords : Salary and Welfare, University Employees

คํานําและวัตถุประสงค
การบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีผานมาเปนแบบระบบราชการ มีระเบียบ

กฎเกณฑตาง ๆ มากมาย แตไมมีประสิทธิภาพ เปนผลใหขาดความคลองตัวท้ังเร่ืองการบริหารงานบุคคล 

งบประมาณ การเงินและพัสดุ รวมถึงฐานะของอาจารยท่ีมีเหมือนกับขาราชการอ่ืนท่ัวไป ทําใหอาจารยท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกไดรับเงินเดือนนอยกวาบัณฑิตท่ีจบใหมซึ่งทํางานในภาคเอกชน มหาวิทยาลัยจึงเกิดปญหาท่ีเรียกวา 

สมองไหล ตองสูญเสียบุคลากรไปสูภาคธุรกิจเอกชน รวมท้ังไมสามารถดึงดูดคนรุนใหมท่ีมีความรูความสามารถสูง

เขามาเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยได (รุง แกวแดง, 2538; จรัส  สุวรรณเวลา, 2539; อมรวิชช  นาครทรรพ, 2540;

สุชาติ  ประสิทธิ์ รัฐสินธุ, 2545 และอุมาพร จันทศร, 2545) ดังน้ันแผนพัฒนาอุดมศึกษาจึงกําหนดให

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเปล่ียนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ โดยคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
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และคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ (ค.ป.ร.) ไดระงับการกําหนดอัตราขาราชการใหมทุกประเภทใหกับ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ แตไดจัดสรรอัตราใหเทาท่ีจําเปนในระบบใหมท่ีเรียกวา “พนักงานมหาวิทยาลัย” เร่ิม

ดําเนินการตั้งแต 1 ตุลาคม 2542 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2542 และวันท่ี 31 สิงหาคม 2542 ท่ีให

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จํานวน 20 แหง จางพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราขาราชการท้ังสายวิชาการและสาย

สนับสนุนวิชาการ โดยใหสํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายสําหรับการจางในหมวดเงนิ

อุดหนุนท่ัวไป โดยบุคลากรสายวิชาการจางในอัตราขาราชการแรกบรรจุซึ่งเปนอัตราในปจจุบันบวกดวยอัตราเพ่ิมอีก

รอยละ 70 ของอัตราแรกบรรจุหรือ 1.7 เทา สวนบุคลากรสายสนับสนุนจางในอัตราขาราชการแรกบรรจุซึ่งเปนอัตรา

ในปจจุบันบวกดวยอัตราเพ่ิมอีกรอยละ 50 ของอัตราแรกบรรจุหรือ 1.5 โดยทบวงมหาวิทยาลัยในขณะน้ัน ไดกําหนด

แนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐวา ตองเปนระบบที่ดึงดูดบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถ รวมทั้งสามารถรักษาคนดีไวได สวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูลของพนักงานมหาวิทยาลัย

รวมกันแลวจะไมนอยกวาระบบราชการหรือไมต่ํากวาท่ีควรไดรับ แตอาจมีวิธีการจัดการท่ีแตกตางกันไป เชน ไมมี

ระบบบําเหน็จ บํานาญ แตมีระบบกองทุนเล้ียงชีพแทน โดยงบสวัสดิการของมหาวิทยาลัยในแตละป ควรขอจัดสรร

งบประมาณจํานวนรอยละ 25 ของคาใชจายหมวดเงินเดือน (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2545)

อยางไรก็ตาม ในความเปนจริงการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยในหลายสถาบันไมไดเปนไป

ตามหลักการท่ีกลาวไวขางตน ทําใหบุคลากรจํานวนหน่ึงไมเห็นดวยตอการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับมาตั้งแตแรกดัง

จะเห็นไดจากผลการวิจัยของนักวิชาการหลายทาน (ปรียาพร วงศบุตรโรจน, 2528; อุมาพร จันทศร, 2539; ประเทือง

ทิพย ไกรวิวัฒน, 2539; ชูชาติ อารีจิตนุสรณ และคณะ, 2541; รติยา บรรณสิทธิ์, 2542 อางใน ทบวงมหาวิทยาลัย,

2545) นอกจากน้ันสภาอาจารยมหาวิทยาลัยบูรพา (2545) ไดกลาวไววา “บุคลากรของบางมหาวิทยาลัยท่ีไดออก

นอกระบบราชการไปแลว มีความคิดเห็นวาเงินเดือนและคาตอบแทนตาง ๆ ท่ีไดรับไมไดสูงกวาท่ีเคยไดรับในระหวาง

รับราชการอยูอยางมากมายตามท่ีเคยมีการพูดกันกอนหนาน้ี มิหนําซ้ํายังมีการบิดพร้ิวเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีรัฐและผูมี

อํานาจเคยใหคํามั่นสัญญาไวแตกตางจากท่ีปรากฏจริง อีกท้ังยังมีความกังวลใจเกี่ยวกับอนาคตของตนเอง เน่ืองจาก

ไมมีความมั่นใจในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารมหาวิทยาลัย รวมท้ังการดําเนินการของรัฐและ

ผูบริหารท่ีไมชัดเจนพอ จึงทําใหบุคลากรไมมีความเชื่อมั่นในระบบใหมน้ีและไมอยากออกนอกระบบราชการ”

ผูวิจัยมคีวามสนใจและเห็นความสําคัญของเร่ืองน้ี จงึไดทําการศกึษาโดยกาํหนดวตัถุประสงคเพ่ือวิเคราะห

เปรียบเทียบการจดัระบบเงินเดือนและสวัสดิการของขาราชการกบัพนักงานมหาวิทยาลัย 8 สถาบัน และสะทอน

ความคิดเห็นของพนักงานมหาวทิยาลัยศิลปากรเกีย่วกับการจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการ โดยมหาวิทยาลัยท่ี

ศึกษา 8 สถาบัน แบงออกเปน 3 กลุม ดังน้ี

กลุมท่ี 1 มหาวิทยาลัยของรัฐท่ีกาํลังดาํเนินการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ไดแก 

1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จงัหวัดกรุงเทพฯ

2) มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวดันครปฐม

3) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

กลุมท่ี 2 มหาวิทยาลัยท่ีไดรับการยกฐานะขึ้นใหม ไดแก 

1) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จังหวดันครปฐม

2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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กลุมท่ี 3 มหาวิทยาลัยท่ีเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ไดแก 

1) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย

2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จังหวดักรุงเทพฯ

3) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จงัหวัดกรุงเทพฯ

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาน้ีดําเนินการในป พ.ศ.2551 โดยมวีิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปน้ี

1. วิธีการวจิัยเอกสาร (Documentary Research) โดยแหลงเอกสารท่ีสําคัญ คือ สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือนและสถาบันอุดมศึกษา โดยการสืบคนขอมูลจากระบบอินเตอรเน็ต และทําการวิเคราะหขอมูลโดย

การวเิคราะหเน้ือหา 

2. วิธีการวิจัยเชงิสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงาน

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจันทร ท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน จากประชากร จาํนวน 

410 คน 

3. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศัยการสนทนากลุมยอยและการสัมภาษณแบบ

เจาะลึกพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

ผลวิจัย 
ผลการวิจยัประกอบดวย 2 สวน ดังน้ี

1. การจัดระบบเงนิเดอืนและสวัสดกิารของขาราชการกับพนักงานมหาวทิยาลัย

การจัดระบบเงินเดือนของขาราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัยตาง ๆ มีความหลากหลาย โดยเงินเดือน

ขาราชการตามบัญชีอัตราเงินเดือน วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2550 วุฒิปริญญาเอก เทากับ 13,110 บาท และวุฒิปริญญา

โท เทากับ 9,700 บาท ซึ่งเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการน้ัน มหาวิทยาลัยท่ีทําการศึกษาสวนใหญไมได

จางในอัตราปจจุบันบวกดวยอัตราเพ่ิมอีกรอยละ 70 ของอัตราแรกบรรจุหรือ 1.7 เทา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 

1 มิถุนายน 2542 และวันท่ี 31 สิงหาคม 2542 ยกเวนมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรีท่ีไดออกนอกระบบไปนานแลว จางในอัตราประมาณ 2 เทา สวนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรให 1.5 เทา

ของอัตราแรกบรรจุขาราชการในปจจุบัน ในขณะท่ีมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ท่ีไดศึกษายังไมมีความชัดเจนวาใหเพ่ิมอีก

เทาใดและเทียบจากบัญชีอัตราเงินเดือนของขาราชการในปใด ซึ่งสามารถสรุปอัตราเงินเดือนของขาราชการกับ

พนักงานมหาวิทยาลัยตาง ๆ ดังตารางท่ี 1

เงินประจําตําแหนงทางวิชาการของขาราชการเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2547 ท่ีให

ไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงท่ีไดรับอยูเดิม ยกเวนขาราชการท่ีไดรับเงินประจํา

ตําแหนงต่ํากวาระดับ 8 ทําใหเงินประจําตําแหนงทางวิชาการบวกเงินคาตอบแทนตอเดือนเปนดังน้ี 

ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 6 - 7 เทากับ       3,500 บาท 

ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 เทากับ  11,200 บาท  

รองศาสตราจารย ระดับ 7-8 เทากับ  11,200 บาท  

รองศาสตราจารย ระดับ 9 เทากับ 19,800 บาท 
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ศาสตราจารย ระดับ 9-10 เทากับ     26,000 บาท 

ศาสตราจารย ระดับ 11 เทากับ     31,200 บาท  

ในขณะท่ีเงินประจําตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระ

จอมเกลาธนบุรี จะไดรับคาตอบแทนอีก 1 เทาเหมือนกับขาราชการ สวนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไมได

รับคาตอบแทนอีก 1 เทา โดยมีระดับเชนเดียวกับขาราชการ สวนมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

ไมมีระดับ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ยังไมมีระเบียบรองรับในเร่ืองน้ี

การเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2544 ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร 

เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีการใหเล่ือนขั้นเงินเดือน ปละ 2 คร้ัง โดยคร้ังท่ี 1 โดยคร้ังท่ี 1 จะพิจารณาเมื่อการทํางานผาน

ไปคร่ึงปงบประมาณ โดยจะพิจารณาในวันท่ี 1 เมษายน และคร้ังท่ี 2 ใหพิจารณาเมื่อการทํางานครบ 1 ป ในวันท่ี 

1 ตุลาคม โดยการใหเล่ือนขั้นเงินเดือนรวมท้ังปไดไมเกิน 2 ขั้น ในขณะท่ีการเล่ือนขั้นเงินเดือนของพนักงาน

มหาวิทยาลัยตาง ๆ ท่ีทําการศึกษา มีการเล่ือนขั้นเงินเดือนใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะท่ี 1เปนเปอรเซ็นต

ปละ 2 คร้ัง ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ปละ 1 คร้ัง ไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ลักษณะท่ี 2

เปนขั้น (ตามบัญชีเงินเดือน) ปละ 2 คร้ัง ไดแก มหาวิทยาลัยศิลปากร ปละ 1 คร้ัง ไดแก มหาวิทยาลัยนเรศวร สวน

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เล่ือน 2 ป ตอ 1 คร้ัง 

สวัสดิการขาราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัยตาง ๆ มีความหลากหลายเชนเดียวกับระบบเงินเดือน โดย

สวัสดิการขาราชการแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 1 รัฐบาลรับผิดชอบดําเนินการเร่ืองเงินคาใชจายจากงบประมาณ

แผนดิน เชน การรักษาพยาบาลตนเอง บิดา มารดา คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ คาเชาบาน เงินรางวัล 

เคร่ืองราชอิริยาภรณ บําเหน็จบํานาญ เปนตน สวนท่ี 2 หัวหนาสวนราชการมีหนาท่ีริเร่ิม สงเสริม และสนับสนุนใหมี

การจัดสวัสดิการขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เชน การออมทรัพย การใหกูเงิน การเคหะ สงเคราะห การ

ฌาปนกิจสงเคราะห การกีฬาและนันทนาการ รานคาสวัสดิการ เปนตน ซึ่งในสวนท่ี 2 น้ีไมมีความแตกตางกันมากนัก

ระหวางขาราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย ในขณะท่ีสวัสดิการสวนท่ี 1 มีความหลากหลายและแตกตางกันอยาง

มาก คือ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ียังไมออกนอกระบบจะไดรับการรักษาพยาบาลตนเองจากระบบประกันสังคม

ท้ังหมด แตมหาวิทยาลัยท่ีออกนอกระบบแลวจะไดรับการรักษาพยาบาลตนเองจากทางมหาวิทยาลัย ยกเวน กรณี

ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นอกจากน้ันในบางมหาวิทยาลัยยังไดจัดการประกันสุขภาพกลุมเพ่ิมเติมดวย 

เน่ืองจากระบบประกันสังคมมีขอจํากัดท้ังคุณภาพยา โรงพยาบาลและการบริการ เชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตรและมหาวิทยาลัยศิลปากร ยังใหสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลบิดา มารดา คูสมรส และบุตร โดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไมจํากัดวงเงิน แตมหาวิทยาลัยศิลปากร จํากัดวงเงิน ปละ 10,000 บาท

ในสวนของความมั่นคงในชีวิตภายหลังการเกษียณอายุราชการ ขาราชการจะไดรับเงินบําเหน็จบํานาญจาก

รัฐบาลหรือกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) สวนพนักงานมหาวิทยาลัยจะไดรับเงินบําเหน็จบํานาญจาก

การประกันสังคมและกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซึ่งมีวิธีการคิดคํานวณท่ีแตกตางกัน สําหรับกองทุนสํารองเล้ียงชีพของ

มหาวิทยาลัยท่ียังไมออกนอกระบบราชการจะใหพนักงานสะสมไดรอยละ 3 และมหาวิทยาลัยสมทบอีกรอยละ 3

ยกเวนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สวนมหาวิทยาลัยท่ีออกนอกระบบแลวจะใหพนักงานสะสมไดรอยละ 4 – 8 และ
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มหาวิทยาลัยสมทบอีกรอยละ 8 ไดแก มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

ในขณะท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกยังไมไดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ

2. การสะทอนความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอมูลจากผูตอบแบบสอบถาม พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากรสวนใหญไมพอใจการจัดระบบ

เงินเดือนและสวัสดิการ โดยมีความพอใจเร่ืองเงินเดือน รอยละ 38.1 และไมพอใจ รอยละ 61.9 สวนในเร่ืองสวัสดิการ 

มีความพอใจ รอยละ 14.3 ไมพอใจ รอยละ 71.4 และไมทราบ/ไมตอบ รอยละ 14.3 ดังภาพท่ี 1

นอกจากน้ันขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดและการสัมภาษณพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร มีความ

คิดเห็นเร่ืองเงินเดือนสรุปไดวา อัตราเงินเดือนแรกบรรจุต่ํากวาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ซึ่งนอยเกินไปในสภาพปจจุบัน

หรือเมื่อเทียบกับภาคเอกชน ทําใหไมดึงดูดใจในการเขามาเปนอาจารยโดยเฉพาะผูท่ีมีประสบการณ การเทียบ

ประสบการณใหนอยมากและตองเปนประสบการณตรงสายงานเทาน้ัน เงินประจําตําแหนงทางวิชาการไมไดรับ

คาตอบแทนอีก 1 เทา เหมือนกับขาราชการ ทําใหพนักงานอาจารยไมพึงพอใจและไมมีแรงจูงใจในการสรางผลงาน

ทางวิชาการ การสอนภาคพิเศษอาจารยอาวุโสท่ีเปนขาราชการมักจะเปนผูสอนกอน อาจารยใหมท่ีเปนพนักงานมัก

ไมไดสอน เงินโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิไดรับ แตไมทราบหลักเกณฑในการพิจารณา ไมมีการส่ือสารหรือ

แจงขอมูลใหทราบ การเล่ือนขั้นเงินเดือนดําเนินการปละ 2 คร้ัง แตถูกจํากัดวงเงินซึ่งผูท่ีทํางานดีไมสามารถเล่ือนได 

2 ขั้น เหมือนกับขาราชการ ทําใหไมมีความแตกตางกันและไมมีการเปดเผยผลการพิจารณา อีกท้ังพนักงาน

มหาวิทยาลัยมักจะถูกขาราชการบอกวาไดเงินเดือนมากกวาอยูแลว สวนในเร่ืองสวัสดิการมีความคิดเห็น สรุปไดวา 

ระบบประกันสังคมมีโรงพยาบาลใหเลือกนอย โรงพยาบาลเอกชนไมรับประกันสังคม การบริการไมดีและยามี

คุณภาพต่ํา มหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการการรักษาพยาบาลใหครอบครัวของพนักงาน วงเงิน 10,000 บาทตอป และ

ตรวจสุขภาพ 600 บาทตอป ในขณะท่ีขาราชการเบิกไดท้ังหมด หอพักมีไมเพียงพอ นอกจากน้ันสิทธิอ่ืน ๆ ไมเทา

เทียมกับขาราชการ เชน การกูยืมเงินสหกรณ เน่ืองจากสถานภาพพนักงานมีความไมมั่นคง ดังขอคิดเห็นตอไปน้ี

...เงินเดือนขั้นตนตามคุณวฒุิการศึกษาและตาํแหนงเดียวกัน ต่ํากวาสถาบัน อุดมศกึษาระดับเดียวกัน 

นอยเกินไปทําใหไมดึงดูดใจ หาอาจารยใหมยาก ไมคอยมคีนมาสมัคร โดยเฉพาะผูท่ีประสบการณการสอนจาก

สถาบันอ่ืน...ไมเหมาะสมกับรายจายจริง ในปจจุบันและไมเพียงพอสําหรับเก็บสะสม หลังเกษียณอายุราชการ จบ

ปริญญาเอก ไดเงินเดือนประมาณ 18,000 บาท ไมมีแรงจูงใจจะใหเราพัฒนาวิชาชีพเลย...พนักงานมหาวิทยาลัย 

(อาจารย) อัตราเงินเดือนเทียบกบัเอกชนไมได มีรายไดมากกวา 2.5-3 เทาสิทธิตาง ๆ ไมไดเหมือนขาราชการ...ใน

เว็บไซตของการเจาหนาท่ี บอกวาเงินเดือนใหไว 1.7 เทา แตจายให 1.5 เพราะนําไปจดัสวัสดิการ  ซึง่เร่ืองสวัสดิการ

น้ันรัฐบาลควรจะจัด ใหอยูแลว ไมควรหักจากเงินเดือนเราเอง ไมมีประโยชน ฐานเงินเดือนท่ีเราจะไดมันได  ไมเต็ม 

1.7 เทา …

...การเล่ือนขั้นเงินเดือนปละ 2 คร้ัง เดอืนเมษายนกับเดือนตุลาคม คร้ังละคร่ึงขั้น  ไมเหมอืนมหาวิทยาลัย

อ่ืน ๆ แตไมมีความแตกตางระหวางพนักงานดเีดนและด ี(ตางกันไมกี่รอยบาท) เน่ืองจากการปรับเงินเดือนขึ้นอยูกับ

เงินท่ีมหาวิทยาลัยจดัสรรใหภาควิชามาทําการแบง ซึ่งหากอาจารยทุกคนทํางานดีควรขึ้นคร้ังละ 1 ขั้น ทุกคน แตไม

สามารถใหได เพราะเงินไมพอ...การพิจารณาขั้นไมมีการพิจารณากันอยางเปดเผย คนท่ีทํางานนอย แทบจะไมเคย

เห็นใน office ก็ได 1 ขั้นเหมือนกัน...ขาราชการชอบพูดอยูเสมอวาพนักงานไดขั้นเงินเดือนสูงกวาขาราชการมากนัก 

แตอยูท่ีน่ีมา 5 ป เห็นขาราชการได 2 ขั้นเกือบทุกป แตพนักงานได ปละ 1 ขั้นเทาน้ัน ไมมีสวัสดิการอะไรรองรับ 

แลวจะเรียกวาดกีวาขาราชการไดอยางไร …
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...ระบบประกันสังคมจากโรงพยาบาลไดรับการบริการท่ีไมดเีทาท่ีควร ไมมีโรงพยาบาลอะไรใหเลือกเลย 

รพ.เอกชนไมรับประกันสังคม มีแต รพ.รัฐ บริการแยมาก ไมกลาไปใชสิทธิ์ เพราะถาใชสิทธิ์จะไดรับการดูแลและให

ยาท่ีมคีุณภาพต่าํ ออกเงินจายเอง…ไมสามารถเบิกคารักษาในสถานพยาบาลเอกชนนอกระบบประกันสังคมได...

...เงินคารักษาพยาบาลพอแม ภรรยาและลูกได 10,000 บาท ตอคนตอป แตตองเปนโรงพยาบาลของรัฐ 

บางคร้ังเจาหนาท่ีก็ไมรูเร่ือง จะใหตามเร่ืองอะไรก็ไมตามให  ตองมาตามเอง...

ทางมหาวิทยาลัยออกใหพนักงาน 600 บาท/ป สําหรับตรวจสุขภาพ โดยสํารองเงินไปกอน ในขณะท่ีขาราชการเบิก

ไดหมด ...เวลาเราเกษียณเอาเงนิตรงน้ันคืนไมได หักเงินเราไปทุกป ถาใหเลือกจะไมเอาเงินสวนน้ัน ขอรับเงิน 1.7

เต็ม  ถาเจ็บปวยไปจดัการชีวติเอง...

...สิทธิไมเทาเทียมกันเมื่อเทียบเทากับขาราชการ เชน สหกรณออมทรัพย ใหสิทธใินการกูยืมเงินในระเบียบ

ท่ีแตกตางกัน การเซ็นสัญญาวาจางพนักงานในชวงเวลาส้ัน ๆ เชน 3-5 ป มีผลใหสถานภาพพนักงานไมมคีวาม

มั่นคงทางหนาท่ีการงาน เมื่อพนักงานไปขอสินเชื่อหรือทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน 

ทําใหถกูพิจารณาวาไมมคีวามมัน่คง...พนักงานทํางานนอยกวาหรือไร ทําไมไดสวัสดิการนอยกวา 

เห็นขาราชการขี้เกยีจหลายคน ทํางานนอยไดเงินเดือนมาก ยงัหลบงานเกงอีก ถาออกนอกระบบ จะตองโดน

ประเมินใหออก...พนักงานตาํแหนงอาจารยและนักศึกษาเกิดความเส่ียงตอสถานภาพทางการเงิน...

อยางไรก็ตาม พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากรยังมีความคิดเห็นเร่ืองอ่ืน ๆ สรุปไดวา การบริหารในภาพรวม

ยังขาดความชัดเจน ท้ังในเร่ืองการออกนอกระบบและระเบียบเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะการทํางานยัง

เหมือนระบบราชการ การประเมินผลการปฏิบัติงานถูกมองวาไมยุติธรรม โดยผูประเมินมักเปนขาราชการ 

สภาพแวดลอมในการทํางาน เชน สถานท่ีไมสะอาด ขาดอุปกรณในการทํางาน เพ่ือนอาจารยสวนใหญมี

ความสัมพันธท่ีดีตอกัน แตบางคนอาจมีลักษณะบางประการท่ีไมเหมาะตอการเปนครู ในขณะท่ีพนักงานมีความคิด

จะลาออก เพราะไดรับเงินเดือนและสวัสดิการไมเหมาะสมกับภาระหนาท่ี มีความเหล่ือมลํ้าและไมเปนธรรม สวน

พนักงานท่ีไมคิดจะลาออก เพราะมีความรักและผูกพันตอสถาบัน มีเพ่ือนรวมงานท่ีดี ตองชดใชทุน หรือตองการใช

ชีวิตอยางมีความสุขมากกวาเร่ืองเงินเดือนและสวัสดิการ ดังขอคิดเห็นตอไปน้ี

...ระเบียบการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยขาดความชัดเจน รวมถึงแผนการบริหารท่ีจะรองรับเมื่อออก

นอกระบบ...มหาวิทยาลัยไมมีระบบระเบียบชัดเจน เปนการทํางานโดยใชวิจารญาณสวนบุคคล การตัดสินใจ

สามารถเปล่ียนแปลงได ระเบียบปฏิบัติตามใจฉัน ใชอารมณในการตัดสินใจมากเกินไป ซึง่คาดวาทํากันมานานแลว

...เจาหนาท่ีท่ีมีปญหากย็ังทํางานอยูมาเร่ือย ๆ ไมมใีครท่ีจะลงมาชวยจดัการสักที ผูบริหารไมไดสนใจและแกไข

ปญหาอยางจริงจงั มวัแตไปมุงเนนขยายเครือขายทางการศึกษาเปนสาขาอ่ืน ๆ แตท่ีมีอยูกลับไมเรงพัฒนาเทาท่ีควร

...มหาวิทยาลัยไมรูวาจะตองทําอะไร กระทรวงหรือ สกอ. ควรจะคิดและติดตามจะอยูเฉยๆ ไมได ...หนวยงานของ

รัฐอะไรก็ตามท่ีมีอิทธิพลกับอาจารยในมหาวิทยาลัย  มีนโยบายดีนาสนใจ  แตขาดการติดตามหรือมาดูบางไหมวา

ผลท่ีไดรับเปนอยางไร...การมี 2 ระบบอยูดวยกันท้ังขาราชการและพนักงาน ทําใหนโยบายสวนใหญยังคงเหมือน

ระบบขาราชการ แตพนักงานตองทํางานกันหนักเพราะมีการประเมินตอสัญญา 1 ป 3 ป 5 ป  มคีวามมั่นคง

คอนขางนอย และถากูเงินสหกรณ จํานวนปท่ีกูจะเทากับจาํนวนการตอสัญญา สวนขาราชการคอนขางจะอยูไดยาว

มีความมั่นคง...

...การประเมินผลบางทีไมยตุิธรรม ไมมีสิทธิมเีสียงตอคนรุนเกา ไมสามารถแสดงความคิดเห็นตาง ๆ ได 

ตองถกูประเมินตลอด...ใชความรูสึกของผูประเมิน ไมมีการขอดูผลงานหรือหลักฐานในการทํางาน บางคนผูประเมิน

ไมมีขอมูลหรือไมเคยรวมงานกับผูถูกประเมินมากอน บางทีเอาความสนิทสนมหรืออคติเขามาเกีย่วของ เกลียด
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ขี้หนาใคร ชอบพนักงานคนไหนกไ็ปน่ังเทียนเขยีนคะแนนกัน สวนใหญคนท่ีประเมินก็มกัจะเปนขาราชการ ทําใหรูสึก

วาเราอยูใตขาราชการตลอดเวลา...การประเมินเปนไมตายท่ีขาราชการอางไดตลอดเวลา และถึงประเมินไดดีมาก

หรือดีก็ไมแตกตางกัน...

...คิดจะลาออกเพราะสวัสดกิารและเงินเดือนไมเพียงพอกับคาใชจาย ไมดึงดดู ซึ่งภาระหนาท่ีตองทุมเท

อยางจริงจัง แตขาดซึง่สิทธิและสวัสดิการท่ีเหล่ือมลํ้า ทําใหเกดิความไมเปนธรรม...ถามีท่ีอ่ืนกจ็ะไปท่ีทําใหเราอยู

แลวสบายใจกวาน้ี...ระบบทําใหคนออกงายมาก ไมรูวาจะออกเองหรือถูกไลออก  เพราะระบบไมมั่นคง แตก็

จงรักภักดตีอมหาวิทยาลัย...อาจารยท่ีเกษียณอายุราชการแลวเปนคนดังๆ ทําไมเขาไมอยูท่ีสถาบันเดิมถาเขาอยูตอ

ได  แตเขาออกนอกระบบราชการ เพราะเอกชนใหเงินเดือนมากกวา…สถาบันตองมกีารปรับตวัและพัฒนาระบบให

ดี ไมลาหลังโดยอางวาตัดระบบราชการ หรือเงินขึ้นอยูกับคาเทอมและจํานวนนักศึกษาเทาน้ัน...

สรุป

เงินเดือนของขาราชการตามบัญชีอัตราเงินเดือน วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2550 วุฒิปริญญาเอก เทากับ 

13,110 บาท และวฒุิปริญญาโท เทากับ 9,700 บาท สวนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวชิาการน้ัน 

มหาวิทยาลัยท่ีทําการศึกษาสวนใหญไมไดจางในอัตราปจจุบันบวกดวยอัตราเพ่ิมอีกรอยละ 70 ของอัตราแรกบรรจุ

หรือ 1.7 เทา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2542 และวันท่ี 31 สิงหาคม 2542 และไมชัดเจนวาใหเพ่ิม

อีกเทาใดหรือเทียบจากบัญชีอัตราเงินเดือนของขาราชการในปใด การจัดสวัสดิการและผลประโยชนเกือ้กูลตาง ๆ 

ของพนักงานมหาวิทยาลัยหลายแหงยังดอยกวาขาราชการ เชน ไมไดรับคาตอบแทนอีก 1 เทา สําหรับเงินประจาํ

ตําแหนงทางวิชาการ ไมไดรับเงินรางวัลหรือโบนัส ไดรับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนปละ 1 คร้ัง ไดรับการ

รักษาพยาบาลตนเองจากระบบประกันสังคม ซึง่มีขอจํากดัท้ังคุณภาพยา โรงพยาบาลและการบริการ ในกรณี

พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากรสายวชิาการน้ัน สวนใหญไมพอใจการจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการ โดยมีความ

พอใจเร่ืองเงินเดอืน รอยละ 38.1 และไมพอใจ รอยละ 61.9 มีความพอใจในเร่ืองสวัสดิการ รอยละ 14.3 และไมพอใจ 

รอยละ 71.4 ขอเสนอแนะในการจัดระบบเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยตองดาํเนินการตามมตคิณะรัฐมนตรี คือ 

จางในอัตราขาราชการแรกบรรจ ุ ซึ่งเปนอัตราในปจจุบันบวกดวยอัตราเพ่ิมอีกรอยละ 70 หรือ 1.7 เทาของอัตราแรก

บรรจุ โดยมหาวิทยาลัยสามารถบวกเพ่ิมใหไดในสาขาวชิาชีพท่ีขาดแคลนหรือผูท่ีมีประสบการณในลักษณะเดียวกัน

หรือใกลเคยีงท้ังในการสอนหรือการทํางาน และใหใชวิธีการเจรจาตอรองกัน เพ่ือใหเกดิความพอใจกันท้ังสองฝาย 

สวนการจดัสวัสดิการและกาํหนดผลประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ ตองไมนอยกวาระบบราชการ

คําขอบคุณ
ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีสนับสนุนงบประมาณในการวิจยั 

รวมท้ังอาจารยและผูท่ีเกีย่วของทุกทาน ซึ่งไดกรุณาตอบแบบสอบถามหรือใหขอมูลสนับสนุนในการทําวจิัยคร้ังน้ีเปน

อยางดีอยางท่ีผูวจิัยไมเคยพบมากอน 
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ตารางที่ 1 สรุปอัตราเงินเดือนขาราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัยตาง ๆ 

อัตราเงนิเดอืน คุณวุฒิ

ปริญญาเอก ปริญญาโท

ขาราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร 

พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร 

พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลฯ

พนักงานมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาฯ

พนักงานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

13,110 บาท

19,665 บาท

18,270 บาท

20,650 บาท

13,110 บาท

13,110 บาท

26,300 บาท

มากกวา 25,000 บาท

20,400 บาท

9,700 บาท

14,550 บาท

13,400 บาท

15,210 บาท

9,700 บาท

9,700 บาท

17,550 บาท

มากกวา 20,000 บาท

14,800 บาท

ภาพที่ 1 แสดงความพอใจและไมพอใจการจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการ



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

O-84

การเปรียบเทียบความสามารถของสาหรายขนาดเล็กในการบําบัดนํ้าท้ิงจากโรงงานผลิต

ไบโอดีเซล
Comparison of the performance of microalgae for wastewater treatment from Biodiesel

Production Plant

ทักษพร รัตนมุขย1 อัจฉราภรณ เปยมสมบูรณ2 และวรวฒุิ จุฬาลักษณานุกูล3

Tuksaporn Rattanamuk1, Ajcharaporn Piumsomboon2 and Warawut Chulalaksananukul3

บทคัดยอ
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถของสาหรายขนาดเล็ก 4 ชนิด คือ 

Chlamydomonas sp., Pandorina sp., Scenedesmus quadricauda และ Scenedesmus dimorphus เพ่ือ

บําบัดนํ้าท้ิงจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล พบวาสาหราย S. dimorphus มีอัตราการเติบโตจําเพาะสูงสุดเทากับ 

0.68 ± 0.12 ตอวัน และมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณ ไนเตรท ฟอสเฟต บีโอดี และ ซีโอดี ไดสูงกวาสาหรายชนิด

อ่ืน ๆ คือ 92.95 เปอรเซ็นต 27.72 เปอรเซ็นต 55.60 เปอรเซ็นต และ 47.42 เปอรเซ็นต ตามลําดับ แตในการลด

ปริมาณแอมโมเนียพบวาสาหราย S. dimorphus และ S. quadricauda มีประสิทธิภาพไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญ (P>0.05) สวนอัตราการลดปริมาณฟอสเฟตในนํ้าท้ิงโดยสาหรายชนิดเดียวกันน้ันขึ้นกับปริมาณของ

ไนเตรทท่ีมีในนํ้าท้ิงดวย 

คําสําคัญ : สาหรายขนาดเล็ก ไบโอดีเซล การบําบัดนํ้าท้ิง แอมโมเนีย ไนเตรท ฟอสเฟต

Abstract
Four species of green algae, Chlamydomonas sp., Pandorina sp., Scenedesmus quadricauda

and Scenedesmus dimorphus were tested for wastewater treatment from biodiesel production plant.

S. dimorphus with the highest specific growth rates, (0.68 ± 0.12 day-1), was the most effective algae for

reducing nitrate, phosphate, BOD and COD in wastewater with the removal rate of 92.95%, 27.72%,

55.60% and 47.42%, respectively. However, the efficiency in ammonia removal between S. dimorphus

and S. quadricauda were not significantly different (p value > 0.05) and the removal rate of phosphate

was nitrate dependent.

Keywords : microalgae, biodiesel, wastewater treatment, ammonia, nitrate, phosphate
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คํานําและวัตถุประสงค
สถานการณความไมแนนอนของราคาและปริมาณนํ้ามันดิบรวมท้ังปญหาสภาวะอากาศเปล่ียนแปลงทําใหมี

ความตื่นตวัในเร่ืองพลังงานทดแทน ไบโอดีเซลจัดเปนพลังงานทางเลือกประเภทหน่ึงท่ีไดรับความสนใจมากท่ีสุด แต

ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลน้ันกอใหเกิดนํ้าเสียโดยเฉพาะในกระบวนการลางไบโอดีเซลหากโรงงานไมมีการบําบัด

ความสกปรกในนํ้าเสียเหลาน้ีหรือไมมีการจัดการของเสียท่ีดีพอกอนระบายลงสูแหลงนํ้าสาธารณะก็จะสงผลกระทบ

ตอส่ิงมีชวีิตในนํ้าและส่ิงแวดลอมได ดังน้ันการนําสาหรายขนาดเล็กมาใชในการบําบัดนํ้าท้ิงกอนปลอยออกสู

ส่ิงแวดลอมเปนทางเลือกหน่ึงท่ีนาสนใจ นอกจากน้ีผลผลิตท่ีไดจากสาหรายขนาดเล็กนับวามีองคประกอบท่ี

หลากหลายสามารถนํามาใชประโยชนตอไปไดอีกทางหน่ึง การศกึษาน้ีจึงมีวตัถุประสงคเพ่ือคดัเลือกชนิดและศกึษา

อัตราการเจริญเติบโตของสาหราย ขนาดเล็กท่ีมีความสามารถในการบําบัดนํ้าท้ิงจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล 

อุปกรณและวิธีการ
การศึกษาคร้ังน้ีไดทําการเก็บตวัอยางจากโรงงานนํ้ามันพืชปทุม จํากัด จงัหวดัปทุมธานี โดยเก็บนํ้าเพ่ือคัด

แยกสาหรายจากบอตกตะกอนดวยถงุกรองแพลงกตอนขนาดตาผา 20 ไมครอน นําตัวอยางสาหรายมาแยกให

บริสุทธิ์ดวยเทคนิคลางเซลลโดยใชไมโครปเปตภายใตกลองจุลทรรศนและการเพาะบนอาหารวุนสูตร Bold's Basal

medium (Bold, 1949) แยกเซลลมาเล้ียงตอแบบ monoculture ขยายปริมาตรเปน 150 มิลลิลิตร ท่ีความเขมแสง 

50 µmol.m-2.s-1 ชวงแสงสวาง: มืด 12:12 ชัว่โมง อุณหภูมิ 31± 2 องศาเซลเซยีส เพ่ือใชเปนหัวเชื้อในการศึกษา

ตอไป

การศึกษาความสามารถของสาหรายในการบําบัดนํ้าท้ิงโดยนําสาหรายมาเล้ียงในนํ้าท้ิงจากระบบบําบัดนํ้า

เสียของโรงงานผลิตไบโอดีเซลท่ีกรองผานกระดาษกรอง GF/C ปริมาตร 1 ลิตร วิเคราะหคุณภาพนํ้ากอนเร่ิมทําการ

ทดลองเพ่ือหาคาความเปนกรด-เบส บีโอดี  ซีโอดี  แอมโมเนีย ไนเตรท ออรโธฟอสเฟต แบงการทดลองออกเปน 5

ชุดการทดลองโดยใชสาหราย 4 ชนิดและชุดควบคุมท่ีไมใสสาหราย ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา ใชเวลาในการเพาะเล้ียง

12 วัน จากน้ันสุมเก็บตัวอยางเซลลใสใน Haematocytometer เพ่ือตรวจนับคาํนวณความหนาแนนของเซลล 

คํานวณหาอัตราการเติบโตจําเพาะ (µ) เก็บนํ้าสําหรับวิเคราะหปริมาณแอมโมเนีย ไนเตรท และออรโธฟอสเฟต ทุก

สามวันและวิเคราะหบีโอดี ซีโอด ีเมื่อส้ินสุดการทดลอง

ผลและวิจารณ
การแยกสาหรายขนาดเล็กจากนํ้าท้ิงโรงงานผลิตไบโอดีเซลในหองปฏิบัติการ สามารถแยกได 4 ชนิด ไดแก 

Chlamydomonas sp., Pandorina sp., Scenedesmus quadricauda และ Scenedesmus dimorphus เมื่อ

นํามาเล้ียงในนํ้าท้ิงท่ีผานการกรอง พบวาสาหรายท้ัง 4 ชนิดมกีารเติบโตสูงในชวงแรกของการทดลองโดยสาหราย S.

dimorphus มีอัตราการเติบโตจาํเพาะสูงสุดเทากับ 0.68 ± 0.12 ตอวัน ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (P<0.05)กับสาหรายชนิดอ่ืนๆ

คุณภาพนํ้าท้ิงกอนเร่ิมทําการทดลองมีคาความเปนกรด-เบสเทากบั 7.5 อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซยีส 

แอมโมเนีย 5.42 มิลลิกรัม/ลิตร ไนเตรท 8.45 มิลลิกรัม/ลิตร ออรโธฟอสเฟต 45.25 มิลลิกรัม/ลิตร บีโอดี 165

มิลลิกรัม/ลิตร และ ซีโอดี 414 มิลลิกรัม/ลิตร ผลการศึกษาพบวาสาหรายขนาดเล็กมีการเติบโตเพ่ิมขึ้นเมื่อปริมาณ

สารอาหารลดลงโดยสาหรายชนิด S. quadricauda และ S. dimorphus มีความสามารถในการลดปริมาณ
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แอมโมเนียไดใกลเคียงกันคือ 91.56 และ 96.66 เปอรเซ็นต (P>0.05) การลดปริมาณแอมโมเนียเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว

ในชวง 6 วันแรก เน่ืองจากในชวงน้ีสาหรายมกีารเพ่ิมจาํนวนเปนสองเทาจึงมกีารนําแอมโมเนียไปใชในการเติบโตซึง่

สอดคลองกับท่ี Kassim (2002) รายงานวาสาหราย Scenedesmus abundancse Scenedesmus quadricaud

และ Chlorella vulgaris มีการใชแอมโมเนียไดดใีนชวงสัปดาหแรกของการทดลอง ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากสาหราย

สามารถดูดซมึแอมโมเนียมอิออนผานทางผนังเซลลแลวนําไปใชสรางกรดอะมิโนไดโดยตรง (Graham และ Wilcox,

2000) ในการลดปริมาณไนเตรทน้ันพบวา S. dimorphus มีความสามารถลดไนเตรทไดดท่ีีสุดเทากับ 92.95

เปอรเซ็นต โดยสาหรายเร่ิมดึงไนเตรทไปใชอยางรวดเร็วในวันท่ี 6 ของการทดลอง เมือ่ส้ินสุดการทดลองพบ

แอมโมเนียคงเหลือในนํ้าท้ิงพียง 0.72 มิลลิกรัม/ลิตรและคงเหลือไนเตรทในนํ้าท้ิง 0.93 มิลลิกรัม/ลิตร ท้ังน้ีเน่ืองจาก

สาหรายจะใชแอมโมเนียกอนในชวงแรกของการเติบโต เมื่อปริมาณแอมโมเนียในนํ้าท้ิงลดลงจนไมเพียงพอสาหราย

จึงเร่ิมดึงไนเตรทมาใช (Kaplan และคณะ, 1986)

สาหราย S. dimorphus มีความสามารถในการลดปริมารฟอสเฟตได 27.72 เปอรเซ็นตของความเขมขน

เร่ิมตน ซึ่งมีคาคอนขางต่าํอาจเน่ืองมาจากปริมาณฟอสเฟตในนํ้าท้ิงมคีาสูงมาก (45.25 มิลลิกรัม/ลิตร) และ

ไนโตรเจนในนํ้ามีไมเพียงพอตอการเติบโตของสาหราย ดังน้ันไนโตรเจนท่ีมีในนํ้าท้ิงจะถูกใชจนหมดกอนฟอสเฟต

(Kaplan และคณะ, 1986) ซึ่ง Pang และ Ong (1988) พบวาปริมาณไนโตรเจนมีผลตอการเจริญเติบโตของสาหราย

และเมื่อในอาหารเล้ียงมีไนโตรเจนสูงสาหรายจะสามารถใชฟอสฟอรัสไดดีขึ้น สอดคลองกับการศกึษาของ สุวรรณา 

ภานุคระกูล (2540) และ จักรพงษ ศรีพนมยม (2543) ท่ีพบวาความสามารถในการใชฟอสเฟตของสาหรายน้ันถูก

จํากดัดวยปริมาณไนเตรทในอาหารเล้ียง สวนความสามารถในการลดปริมาณบีโอดีและซีโอดขีองสาหราย S.

dimorphus น้ันมีคา 55.60 เปอรเซ็นต และ 47.42 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เน่ืองจากสาหรายสามารถนําสารอินทรีย

บางชนิดมาใชในกระบวนการเมตาบอลิซึมได (สุรวดี นาคธน, 2539) สอดคลองกับการทดลองของ Hodaifa และ

คณะ (2008) ท่ีทําการทดลองโดยใชสาหราย Scenedesmus obliquus ในการบําบัดนํ้าท้ิงจากกระบวนการผลิต

นํ้ามันมะกอกท่ีมกีารปนเปอนของสารอินทรียพบวาสาหรายมีความสามารถในการลดคาบีโอดีไดสูงสุดถึง 67

เปอรเซ็นต  

ตารางที1่ เปอรเซ็นตการลดลงของปริมาณสารอาหารในนํ้าท้ิงจากโรงงานผลิตไบโอดีเซลของสาหรายขนาดเล็ก

Control Chlamydomonas sp. Pandorina sp. S. quadricauda S. dimorphus

Ammonia 39.58 ± 6.19 78.61 ± 3.02 69.33 ± 7.56 91.56 ± 5.05 96.66 ± 3.33

Nitrate 17.22 ± 2.69 67.17 ± 1.25 53.95 ± 1.30 73.95 ± 2.38 92.95 ± 2.80

Phosphate 2.67 ± 0.17 13.20 ± 4.24 9.82 ± 2.50 13.50 ± 2.28 27.72 ± 5.58

BOD 20.76 ± 3.86 40.57 ± 5.29 36.94 ± 6.03 40.00 ± 5.36 55.60 ± 6.80

COD 10.06 ± 6.44 30.41 ± 5.12 25.79 ± 8.01 34.51 ± 8.81 47.42 ± 5.58

สรุป
สาหรายสีเขยีวขนาดเล็กชนิด S. dimorphus มีประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าท้ิงจากโรงงานผลิตไบโอดีเซลได

ดีท่ีสุด แตจากการศกึษาในคร้ังน้ีพบวาประสิทธิภาพในการบําบัดฟอสเฟตยงัคอนขางต่าํ อาจเน่ืองจากในนํ้าท้ิงมี

ปริมาณฟอสเฟตสูงและปริมาณไนโตรเจนมีไมเพียงพอตอความตองการในการเติบโตของสาหราย ดังน้ันหากตองการ
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เพ่ิมประสิทธิภาพในการลดปริมาณฟอสเฟตอาจทําไดโดยการเติมแหลงอาหารไนโตรเจน นอกจากน้ีสาหราย S.

dimorphus ยังมีอัตราการเจริญเติบโตสูงจึงมีความเปนไปไดท่ีจะเก็บเกี่ยวผลผลิตสาหรายขนาดเล็กท่ีเจริญในนํ้าเสีย

เพ่ือนําไปใชประโยชนในทางอุตสาหกรรมตอไป
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การแตกตัวของปาลมสเตียรินบนตัวเรงปฏิกิริยาการแตกตัวของของไหลใชแลว

เปนเชื้อเพลิงเหลว
Cracking of palm stearin on spent fluid catalytic cracking catalyst to liquid fuel

นันทชญาน เกตุอุบล1

Nanchaya Getubol1

บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีมุงศึกษากระบวนการแตกตัวดวยความรอนและตัวเรงปฏิกิริยาของปาลมสเตียรินในเคร่ือง

ปฏิกรณขนาด 70 มิลลิลิตร เพ่ือศึกษาอิทธิพลของตัวแปรตางๆท่ีมีผลตอรอยละผลิตภัณฑนํ้ามันและองคประกอบท่ีดี

ท่ีสุด ตัวแปรท่ีศึกษาประกอบดวย อุณหภูมิ 410-450 องศาเซลเซียส  เวลาในการทําปฏิกิริยา 30-90 นาที ความดัน

ไฮโดรเจนเร่ิมตน 1 บาร ปริมาณตัวเรงปฏิกิริยา 0.1-1.0 กรัม และสารตั้งตน 20 กรัม ผลการทดลองพบวาปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอรอยละผลไดของผลิตภัณฑนํ้ามัน ไดแก อุณหภูมิ เวลาในการทําปฏิกิริยา และอันตรกิริยาระหวางอุณหภูมิ

กับเวลาในการทําปฏิกิริยา โดยคารอยละผลไดของผลิตภัณฑนํ้ามันสูงสุด ไดแก 82.80 ซึ่งไดผลิตภัณฑแกสรอยละ 

6.78 และผลิตภัณฑของแข็งรอยละ 10.42 และเมื่อทําการวิเคราะหผลิตภัณฑนํ้ามันพบวาคารอยละผลไดของ

ปริมาณแนฟทาสูงสุด ไดแก 27.90 ซึ่งไดผลิตภัณฑเปนเคโรซีน, แก็สออยลเบา, แก็สออยลหนัก และกากนํ้ามันรอย

ละ 24.30, 42.60, 3.30 และ 1.90 ตามลําดับ

คําสําคัญ : การแตกตัว ปาลมสเตียริน ตัวเรงปฏิกิริยา เชื้อเพลิงเหลว

Abstract
The main objective of this research was aimed to study the thermal and catalytic cracking of

palm stearin in a microreactor of 70 ml. by varying operating condition at reaction temperature range

410-450 °C, reaction time 30-90 min, initial hydrogen pressure 1 bar, containing 0.1-1.0 g of catalyst and

weight of raw material is 20 g. Test results showed that influencing factors are the percentage of the oil

products, including temperature, time and the interaction between temperature and time. The product of

the highest oil yield was present in 82.80% by weight of oil yield 6.78% by weight of gas yield, and

10.42% by weight of solid yield. The analyzed oil product of the highest Naphtha yield was found 27.90%

Naphtha, 24.30% Kerosene, 42.60% Light gas oil, 3.30% Gas oil,and 1.90% Long residue.

Keywords : Cracking, Palm stearin, Catalyst, Liquid fuel, Catalytic Cracking
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ขาดแคลนเชื้อเพลิงปโตรเลียมท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันไดเปนอยางดี สวนใหญแลวไบโอดีเซลภายในประเทศจะผลิตขึ้น

จากนํ้ามันปาลมดิบ และปาลมสเตียริน โดยผานกระบวนการทรานสเอสเทอริฟเคชัน ซึ่งการผลิตไบโอดีเซลจาก

กระบวนการทรานสเอสเทอริฟเคชันน้ันทําใหผูประกอบการประสบปญหาสําคัญ ไดแก การจัดการกับกลีเซอรอลซึ่ง

เปนผลพลอยไดจากกระบวนการ และการบําบัดนํ้าท้ิงปริมาณมากซึ่งเกิดขึ้นจากขั้นตอนการผลิต ดังน้ันในงานวิจัยน้ี

จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการแตกตัวของปาลมสเตียรินบนตัวเรงปฏิกิริยาเอฟซีซีใชแลว ในเคร่ืองปฏิกรณขนาดเล็ก 

เพ่ือศึกษาตัวแปรท่ีมีผลตอการแตกตัวของไขปาลมสเตียรินเปนผลิตภัณฑนํ้ามัน อันไดแก อุณหภูมิ ความดัน 

ระยะเวลาท่ีใชในการทําปฏิกิริยา และปริมาณของตัวเรงปฏิกิริยา โดยศึกษาหาภาวะท่ีเหมาะสมในการแตกตัวเปน

ผลิตภัณฑนํ้ามัน เน่ืองจากการแตกตัวบนตัวเรงปฏิกิริยาเปนวิธีการท่ีจะชวยหลีกเล่ียงปญหาในการจัดการกับกลีเซ

อรอลและการบําบัดนํ้าท้ิง และการนําตัวเรงปฏิกิริยาเอฟซีซีใชแลวมาใชเปนตัวเรงปฏิกิริยาในกระบวนการแตกตัวเชิง

เรงปฏิกิริยาน้ันยังเปนการเพ่ิมมูลคาใหแกตัวเรงปฏิกิริยาเอฟซีซีใชแลวซึ่งมีมูลคาต่ําอีกดวย โดยคาดวาผลท่ีไดจาก

การศึกษาในคร้ังน้ี จะไดเชื้อเพลิงเหลวท่ีมีคุณภาพและมีสมบัติใกลเคียงผลิตภัณฑนํ้ามันจากปโตรเลียม

อุปกรณและวิธีการ
ในงานวิจัยน้ีใชสารตั้งตน ไดแก ปาลมสเตียริน จากบริษัท นํ้ามันพืชปทุม จํากัด และตัวเรงปฏิกิริยาเอฟซีซี

ใชแลวจากบริษัท ไทยออยล จํากัด(มหาชน) โดยใชเคร่ืองปฏิกรณขนาดเล็ก (micro-reactor) รูปทรงกระบอก 

ปริมาตร 70 มิลลิลิตร ทําจากสแตนเลส SS316 โดยดานบนมีชุดฝาปดทําจากสแตนเลส มีชุดอุปกรณสําหรับอัดแก็ส

และวาลวนิรภัย, ชุดอุปกรณควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล (Temperature controller), ขดลวดความรอนแบบ 

injection แรงดัน 220 โวลต กําลัง 600 วัตต, เทอรโมคับเปล (Thermocouple) สําหรับตรวจวัดอุณหภูมิ และชุด

ควบคุมเคร่ืองปฏิกรณ โดยมีมอเตอรเปนเปนตนกําลังขับเคล่ือนแกนหมุนใหเคร่ืองปฏิกรณเกิดการแกวง โดยวิธีการ

วิจัย ไดแก บรรจุสารตั้งตนลงในเคร่ืองปฏิกรณ, นําเคร่ืองปฏิกรณไปไลอากาศท่ีอยูภายในออก, ตอเคร่ืองปฏิกรณเขา

กับชุดควบคุมเคร่ืองปฏิกรณ, ปรับกระแสไฟฟาจากหมอแปลงไฟฟาใหกับขดลวดใหความรอน, เปดสวิตซเคร่ืองเขยา,

ทําการจับเวลาเมื่ออุณหภูมิภายในเคร่ืองปฏิกรณคงท่ีตามท่ีกําหนด, นําฉนวนและขดลวดความรอนออกเมื่อครบ

เวลาท่ีทําปฏิกิริยา, รอจนอุณหภูมิภายในเคร่ืองปฏิกรณมีอุณหภูมิใกลเคียงอุณหภูมิหองจึงปลอยแก็สภายในเคร่ือง

ปฏิกรณออก, ชั่งนํ้าหนักเพ่ือหานํ้าหนักของแก็ส, กรองผลิตภัณฑของเหลว, นําสวนท่ีเปนของแข็งและกระดาษซับไป

อบในตูอบ, นําผลิตภัณฑของเหลว (ผลิตภัณฑนํ้ามัน) ไปวิเคราะหหาองคประกอบของนํ้ามันตามคาบจุดเดือด ดวย

เคร่ือง Simulated Distillation Gas Chromatography ตามลําดับ

ผลและวิจารณ
การแตกตัวของปาลมสเตียรินบนตัวเรงปฏิกิริยาเอฟซีซีใชแลว ไดออกแบบการทดลองเปนแบบ 24 แฟกทอ

เรียล จากการทดลองพบวารอยละผลไดของผลิตภัณฑนํ้ามันอยูในชวง 31.10 – 82.80 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก และ

จากรูปท่ี 1 แสดงอิทธิพลของตัวแปรตาง ๆ นํามาสรางเปน half normal probability plot พบวา ตัวแปรท่ีเบ่ียงเบน

ออกจากเสนตรง คือ อุณหภูมิ เวลาในการเกิดปฏิกิริยา และอันตรกิริยาระหวางอุณหภูมิและเวลาในการทําปฏิกิริยา 

ซึ่งแสดงวาตัวแปรเหลาน้ีเปนปจจัยท่ีมีผลตอรอยละผลไดของผลิตภัณฑนํ้ามัน นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาถึงการ

วิเคราะหความแปรปรวนพบเชนเดียวกันวา อุณหภูมิ เวลาในการเกิดปฏิกิริยา และอันตรกิริยาระหวางอุณหภูมิและ

เวลาในการทําปฏิกิริยา ซึ่งมีคา P-value ท่ีไดจากการคํานวณคือ <0.0001, 0.0146 และ0.0009 ตามลําดับน้ันนับวา
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มีคา P-value ท่ีต่ํามาก ซึ่งเปนการยืนยันวาอุณหภูมิ เวลาในการเกิดปฏิกิริยา และอันตรกิริยาระหวางอุณหภูมิและ

เวลาในการทําปฏิกิริยาเปนปจจัยหลักในการเกิดรอยละผลไดของผลิตภัณฑนํ้ามันอยางมีนัยสําคัญ โดยจากรูปท่ี 2

แสดงใหเห็นวาอุณหภูมิและเวลามีการแปรผกผันกับรอยละผลไดของผลิตภัณฑนํ้ามัน โดยท่ีอุณหภูมิต่ําจะใหรอยละ

ผลไดของผลิตภัณฑนํ้ามันท่ีสูง ในขณะท่ีเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจะทําใหไดรอยละผลไดของผลิตภัณฑนํ้ามันลดลงดังรูปท่ี 

2a และท่ีเวลาต่ําจะใหรอยละผลไดของผลิตภัณฑนํ้ามันท่ีสูง ในขณะท่ีเมื่อเวลาสูงขึ้นจะทําใหไดรอยละผลไดของ

ผลิตภัณฑนํ้ามันลดลงดังรูปท่ี 2b

รูปที่ 1 half normal probability plot ของรอยละผลไดของผลิตภัณฑนํ้ามันจากการแตกตวัของปาลมสเตียรินบน

ตัวเรงปฏิกิริยาเอฟซซีีใชแลว (จากการวเิคราะหโดยโปรแกรม Design Expert กําหนดตวัแปรดงัน้ี A=อุณหภูมิ, B=

ความดัน, C=เวลาในการทําปฏิกิริยา, D=ปริมาณตวัเรงปฏิกิริยา)

รูปที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธของรอยละผลไดของผลิตภัณฑนํ้ามันกับอุณหภูมิ (2a-ซาย) และกราฟแสดง

ความสัมพันธของรอยละผลไดของผลิตภัณฑนํ้ามันกับเวลา (2b-ขวา)

จากการวิเคราะหคารอยละผลไดของผลิตภัณฑนํ้ามันสูงสุด ไดแก 82.80 ซึ่งไดผลิตภัณฑแกสรอยละ 6.78 และ

ผลิตภัณฑของแข็งรอยละ 10.42 และเมื่อทําการวเิคราะหผลิตภัณฑนํ้ามันพบวาคารอยละผลไดของปริมาณแนฟทา

สูงสุด ไดแก 27.90 ซึ่งไดผลิตภัณฑเปนเคโรซีน, แก็สออยลเบา, แก็สออยลหนัก และกากนํ้ามันรอยละ 24.30, 42.60,

3.30 และ 1.90 ตามลําดับ
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สรุป
งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาภาวะท่ีเหมาะสมของการแตกตัวดวยความรอนและตัวเรงปฏิกิริยาของปาลม

สเตียรินซึ่งเปนกรดไขมันท่ีมีองคประกอบเปนไฮโดรคารบอนนํ้าหนักโมเลกุลสูง มีความหนืดสูงและไมมีสมบัติหรือ

องคประกอบทางเชื้อเพลิง แตเมื่อไดรับความรอนจะเกิดการแตกตัวใหมีขนาดเล็กลง ความหนืดลดลง ไดผลิตภัณฑท่ี

มีลักษณะเปนของเหลว สามารถนําไปวิเคราะหในเชิงปริมาณเพ่ือหารอยละของผลิตภัณฑนํ้ามัน และทําการ

วิเคราะหนํ้ามันในเชิงคุณภาพโดยวิเคราะหคาการกระจายตัวของผลิตภัณฑตามคาบจุดเดือด พบวาอุณหภูมิ เวลาใน

การเกิดปฏิกิริยา และอันตรกิริยาระหวางอุณหภูมิและเวลาในการทําปฏิกิริยาเปนปจจัยหลักในการเกิดรอยละผลได

ของผลิตภัณฑนํ้ามัน โดยคารอยละผลไดของผลิตภัณฑนํ้ามันสูงสุด ไดแก 82.80 ซึ่งไดผลิตภัณฑแกสรอยละ 6.78

และผลิตภัณฑของแข็งรอยละ 10.42 ท่ีสภาวะอุณหภูมิ 410 องศาเซลเซียส, ความดัน 5 บาร, เวลา 30 นาที และ

ปริมาณตัวเรงปฏิกิริยารอยละ 5 โดยนํ้าหนักและเมื่อทําการวิเคราะหผลิตภัณฑนํ้ามันพบวาคารอยละผลไดของ

ปริมาณแนฟทาสูงสุด ไดแก 27.90 ท่ีสภาวะอุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส, ความดัน 1 บาร, เวลา 90 นาที และ

ปริมาณตัวเรงปฏิกิริยารอยละ 5 ซึ่งไดผลิตภัณฑเปนเคโรซีน, แก็สออยลเบา, แก็สออยลหนัก และกากนํ้ามันรอยละ 

24.30, 42.60, 3.30 และ 1.90 ตามลําดับ ซึ่งผลิตภัณฑนํ้ามันท่ีไดหากนําไปปรับปรุงคุณภาพแลว คาดวานาจะมี

ความเหมาะสมสําหรับนํามาใชทดแทนผลิตภัณฑนํ้ามันจากปโตรเลียม โดยผูวิจัยจะทําการศึกษาเพ่ือหาภาวะท่ี
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การกระจายตามพ้ืนท่ีของปริมาณไอนํ้าในบรรยากาศในประเทศไทย

Geographical distribution of the precipitable water over Thailand

รุงนภา รสภิรมย1 และเสริม จันทรฉาย1

Rungnapa Rospirom1 and Serm Janjai1

บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีไดทําการหาปริมาณไอนํ้าในบรรยากาศของประเทศไทย  โดยเร่ิมตนจากการสรางแบบจําลอง

สําหรับคํานวณปริมาณไอนํ้าจากขอมูลตรวจอากาศชั้นบนท่ีสถานีอุตุนิยมวิทยา 4 แหง ท่ีจังหวัดเชียงใหม 

อุบลราชธานี กรุงเทพฯ และสงขลา และทําการทดสอบแบบจําลองโดยการเปรียบเทียบคาปริมาณไอนํ้าท่ีไดจาก

แบบจําลองกับการวัดโดยใช sunphotometer พบวามีความแตกตางในรูป Root Mean Square Difference

(RMSD) เปน 15.7% จากน้ันไดนําแบบจําลองดังกลาวไปคํานวณหาปริมาณไอนํ้า ณ  สถานีอุตุนิยมวิทยาจํานวน  

80 แหง และไดทําการ interpolation ไปยังพ้ืนท่ีท่ัวประเทศและจัดแสดงผลในรูปแผนท่ีปริมาณไอนํ้า ผลท่ีไดพบวา 

ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางมีลักษณะการเปล่ียนแปลงคลายกัน กลาวคือ ปริมาณไอนํ้าใน

บรรยากาศจะมีคาคอนขางต่ําในฤดูแลง และมีคาสูงในฤดูฝน  สําหรับในภาคใตมีคาปริมาณไอนํ้าคอนขางสูงและ

คงท่ีตลอดท้ังป

คําสําคัญ : ไอนํ้า แบบจําลอง ขอมูลตรวจอากาศชั้นบน

Abstract
In this study, precipitable water over Thailand was determined. Upper air data collected at

meteorological stations in Chiang Mai, Ubon Ratchathani, Bangkok and Songkhla were used to calculate

precipitable water. Monthly average values of precipitable water from these stations were used to

formulate a model relating precipitable water to monthly average ambient air temperature and relative

humidity. The model was tested against the measured data obtained from sunphotometers and the Root

Mean Square Difference (RMSD) was 15.7%.Then this model was employed to compute precipitable

water at other 80 meteorological stations. Values of precipitable water at the 80 stations were interpolated

to obtained precipitable water covering the entire areas of the country and the results were displayed as

precipitable water maps. For the North, the Northeast and the Central region, precipitable water was low

in the dry season and high in the wet season For the South, the precipitable water was relatively high and

nearly constant for the whole year.

Keywords : precipitable water, model, upper air data
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บทนํา
ในบรรยากาศของโลกจะมีนํ้าเปนองคประกอบในรูปตางๆ  3 สถานะ  คือ  สถานะของแข็งในรูปของ

นํ้าแข็ง  สถานะของเหลวในรูปของนํ้าและสถานะกาซในรูปของไอนํ้า  ปริมาณไอนํ้าในบรรยากาศสามารถบอกในรูป

Precipitable water (w) ซึ่งเปนปริมาณไอนํ้าในคอลัมนของบรรยากาศตั้งแตพ้ืนผิวโลกจนถึงสวนบนของบรรยากาศ  

เมื่อสมมติวาไอนํ้าในคอลัมนดังกลาวกล่ันตัวเปนนํ้า (Iqbal ,1983) โดยท่ัวไปปริมาณไอนํ้าในบรรยากาศจะขึ้นอยู

กับสภาพดินฟาอากาศและภูมิอากาศ  ดังน้ันจึงมีการศึกษาปริมาณไอนํ้าในอากาศในประเทศตางๆ เพ่ือใชเปนขอมูล

พ้ืนฐานทางดานอุตุนิยมวิทยา  สําหรับกรณีประเทศไทย Exell (1978) ไดศึกษาปริมาณไอนํ้าในอากาศท่ีสถานี

อุตุนิยมวิทยาบางแหงในประเทศไทยเมื่อกวา 20 ปท่ีแลว  เน่ืองจากสภาพแวดลอมของประเทศไทยเปล่ียนแปลงไป

มาก ดังน้ัน ผูวิจัยจึงเสนอท่ีจะทําการศึกษาปริมาณไอนํ้าในบรรยากาศของประเทศไทยจากขอมูลใหมครอบคลุม

พ้ืนท่ีท่ัวประเทศ

อุปกรณและวิธีการ
ขอมูล

ขอมูลท่ีใชในงานวิจัยน้ีเปนขอมูลอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธซึ่งเปนขอมูลตรวจอากาศชั้นบนท่ีไดจาก

กรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งทําการตรวจวัดท่ีกรมอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ  และสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม   อุบลราชธานี  

และสงขลา  ตั้งแตป  ค.ศ.1995-2003 สวนขอมูลอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธซึ่งเปนขอมูลพ้ืนผิวท่ีนํามาใชใน

งานวิจัยน้ีไดมาจากท่ีสถานีวัดของกรมอุตุนิยมวิทยาท่ีกระจายอยูท่ัวประเทศ จํานวน 80 แหง ในชวงระยะเวลาตั้งแต

ป  ค.ศ.1995-2005 ขอมูลของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของอากาศท่ีไดมาน้ันจะนํามาใชในการคํานวณหาคา

ปริมาณไอนํ้าในบรรยากาศ

การคํานวณปริมาณไอน้ําในบรรยากาศจากขอมูลตรวจอากาศชั้นบน

โดยท่ัวไปปริมาณไอนํ้าในบรรยากาศจะเปล่ียนแปลงตามความสูงจากพ้ืนผิวโลกขึ้นไปสูบรรยากาศชั้นบน 

ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยจะทําการคํานวณปริมาณไอนํ้าดังกลาวโดยอาศัยสมการของ  Pierrehumbert (1972)

dP
g

M
w

0

0p
 








 (1)

เมื่อ w คือปริมาณไอนํ้าในบรรยากาศ (cm), M คือ mixing ratio, P คือความดันบรรยากาศท่ีความ

สูงใดๆ (mbar), 0P คือความดันบรรยากาศท่ีพ้ืนผิวโลก (mbar), g คือความเรงเน่ืองจากแรงโนมถวงของโลก (980

cm/s2)

ในการคํานวณปริมาณไอนํ้าในบรรยากาศผูวิจัยจะแบงบรรยากาศออกเปนชั้นยอยๆ ตามคาความดัน

บรรยากาศท่ีบันทึกไดเปนชวงๆ จาก  Radiosonde ท่ีใชตรวจอากาศชั้นบนและแปลงสมการ (1) ใหอยูในรูปของ

g/]M)PP(...M)PP(M)PP(M)PP[(w nn1n332221110   (2)

เมื่อ iP คือ  ความดันบรรยากาศชั้นท่ี i โดยท่ี i = 1,2,3,…,n และ iM คือ  mixing ratio ของ

บรรยากาศชั้นท่ี i โดยผูวิจัยจะคํานวณปริมาณไอนํ้า w โดยใชขอมูลตรวจอากาศชั้นบนซึ่งวัดท่ีกรม

อุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ  เชียงใหม  อุบลราชธานี  สงขลา  ในชวง ค.ศ. 1995-2003
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การสรางแบบจําลองสําหรับคํานวณปริมาณไอน้ําในบรรยากาศและการทดสอบแบบจําลอง

ในการสรางแบบจําลองสําหรับหาปริมาณไอนํ้าจะทําโดยการนําขอมูลปริมาณไอนํ้าในบรรยากาศท่ีคาํนวณ

ไดจากขอมูลตรวจอากาศชั้นบนจากกรมอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ  เชียงใหม  อุบลราชธานี  สงขลา  ตั้งแตป  ค.ศ.

1995-2003 ดังกลาวขางตนมาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวาง wln กับ T/)Prh( s (ซึ่งเปนขอมูล

ภาคพ้ืนดิน เมื่อ rh เปนความชื้นสัมพัทธ และ T เปนอุณหภูมิอากาศแวดลอม) แลวทําการฟตกราฟดวยสมการ

เสนตรง จากน้ันทําการทดสอบความถูกตองของแบบจําลองท่ีหาไดโดยการเปรียบเทียบกับคาปริมาณไอนํ้าท่ีทําการ

วัดดวย sunphotometer ซึ่งผูวิจัยไดทําการติดตั้งท่ีสถานีเชียงใหม นครปฐม และสงขลา  โดยสถานีดังกลาวเปน

สมาชิกของ AERONET ของ NASA โดยขอมูลท่ีนํามาใชเปรียบเทียบจะอยูในชวงป 2006-2008

วิธีการคํานวณปริมาณไอน้ําในบรรยากาศทั่วประเทศจากขอมูลพื้นผิว

หลังจากท่ีไดทําการทดสอบแบบจําลองแลวผูวิจัยไดนําแบบจําลอง ไปคํานวณปริมาณไอนํ้าในบรรยากาศ

โดยใชขอมูลรายวันเฉล่ียตอเดือนท่ีคํานวณไดจากขอมูลอุณหภูมิและความชื้นจากสถานีวัด 80 แหงท่ัวประเทศ  โดย

ใชแบบจําลองดังกลาวคํานวณหาปริมาณไอนํ้าของแตละเดือนในรอบปท้ังหมด 11 ป ตั้งแต ค.ศ. 1995-2005

จากน้ันหาคาปริมาณไอนํ้าเฉล่ียตอเดือนในรอบปโดยเฉล่ียตั้งแตป ค.ศ.1995-2005 ของสถานีวัดตางๆ 80 สถานี

แลวทําการ interpolation คาจาก 80 สถานีใหไดคาครอบคลุมท่ัวประเทศและจัดแสดงในรูปของแผนท่ี

ผลและวิจารณ
เมื่อคํานวณปริมาณไอนํ้าในบรรยากาศจากขอมูลตรวจอากาศชั้นบนจากกรมอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ  

เชียงใหม  อุบลราชธานี  สงขลา  ตั้งแตป  ค.ศ. 1995-2003 ไดแลว  ผูวิจัยไดเขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวาง

wln กับ T/)Prh( s (ซึ่งเปนขอมูลภาคพ้ืนดิน) (รูปท่ี 1) แลวทําการฟตกราฟดวยสมการเสนตรงได โดยใช

แบบจําลองของ Lecker (1978) ท้ังน้ีเพราะใชไดผลดีในภูมิอากาศแบบรอนชื้น (Janjai et al., 2005) โดยผูวิจัยได

นํามาหาคาสัมประสิทธิ์ของแบบจําลองใหม ดังสมการ (3)

)]T/Prh(166.0exp[940917.0w s (3)

โดย )T/541623.26exp(Ps 

เมื่อ w คือ   ปริมาณไอนํ้า (cm)

rh คือ   ความชื้นสัมพัทธของอากาศ (decimal)

T คือ   อุณหภูมิของอากาศแวดลอม (K)

sP คือ   ความดันไอนํ้าอ่ิมตวัของไอนํ้าในอากาศ (mbar)
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Data : 1995-2003

W = 0.940917 exp [0.166(rh*Ps/T)]
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รูปท่ี  1 การสรางแบบจาํลองสําหรับคํานวณปริมาณไอนํ้าในบรรยากาศจากขอมูลพ้ืนผิว

จากน้ัน ผูวิจัยไดนําปริมาณไอนํ้าท่ีคํานวณไดจากแบบจําลองมาทดสอบความถูกตองโดยเทียบกับปริมาณ

ไอนํ้าท่ีวัดดวย sunphotometer ผลท่ีไดแสดงในรูปท่ี 2 โดยผลท่ีไดพบวาปริมาณไอนํ้าท่ีไดจากแบบจําลองมีคา

สอดคลองกับคาท่ีวัดไดจาก sunphotometer โดยมีความแตกตางในรูปของ Root Mean Square Difference

(RMSD) เทากับ 15.7% และ Mean Bias Difference (MBD) เทากับ -0.6%
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รูปท่ี 2 การเปรียบเทียบปริมาณไอนํ้าท่ีไดจากแบบจําลองและขอมูลจาก Sunphotometer

ท่ี จ.เชียงใหม นครปฐม และสงขลา 

จากน้ันผูวิจัยไดนําแบบจําลองท่ีสรางขึ้นมาหาปริมาณไอนํ้าโดยใชขอมูลอุณหภูมิ ความชื้น จากสถานีวัด 

80 แหงท่ัวประเทศ  โดยใชขอมูลในป 1995-2005 แลวทํา interpolation ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศจากน้ันนําผลมา

จัดแสดงในรูปแผนท่ีดังรูปท่ี 3 พบวาในเดือนมกราคม ปริมาณไอนํ้าในภาคเหนือจะมีคาต่ําแลวคอยๆ เพ่ิมขึ้นตาม

การลดลงของละติจูดไปยังภาคใต สําหรับในเดือนถัดๆ มา บริเวณท่ีมีปริมาณไอนํ้าสูงจะคอยๆ ขยายตัวจากภาคใต

ไปสูภาคเหนือ โดยเฉพาะอยางยิ่งในฤดูฝน (พฤษภาคม-ตุลาคม) ปริมาณไอนํ้าจะมีคาสูงท่ัวประเทศ หลังจากเดือน

ตุลาคมปริมาณไอนํ้าจะลดลงจนถึงเดือนธันวาคม การเปล่ียนแปลงตามพ้ืนท่ีและฤดูกาลดังกลาวมีสาเหตุหลักจาก

ลมมรสุมท่ีพัดผานประเทศไทย
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มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

< 2.6 3.0 3.4 3.8 4.2 4.6 5.0 > 5.4

2.8 3.2 3.6 4.0 4.4 4.8 5.2 cm

รูปท่ี 3 การกระจายตามพ้ืนท่ีของปริมาณไอนํ้าในบรรยากาศของประเทศไทยในแตละเดือนโดยเฉล่ียตั้งแตป ค.ศ.

1995-2005
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< 2.6 3.0 3.4 3.8 4.2 4.6 5.0 > 5.4

2.8 3.2 3.6 4.0 4.4 4.8 5.2 cm

รูปท่ี 4 การกระจายตามพ้ืนท่ีของปริมาณไอนํ้าในบรรยากาศของประเทศไทยเฉล่ียตัง้แตเดือนมกราคม –

ธันวาคม

สรุป
จากปญหาขอมูลปริมาณไอนํ้าในบรรยากาศของประเทศไทยซึ่งมีอยูอยางจํากัด ผูวิจัยจึงไดทําการหา

ปริมาณไอนํ้าในบรรยากาศของประเทศไทยขึ้น โดยคํานวณจากขอมูลตรวจอากาศชั้นบนซึ่งวัดไดท่ีกรมอุตุนิยมวิทยา

กรุงเทพฯ  เชียงใหม  อุบลราชธานี  สงขลา จากน้ันจึงนําคาปริมาณไอนํ้าท่ีหาไดจากท้ัง 4 สถานีไปหาแบบจําลองซึ่ง

แสดงความสัมพันธของปริมาณไอนํ้ากับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธซึ่งเปนขอมูลพ้ืนผิว โดยกอนนําแบบจําลองไป

ใชไดมีการทดสอบแบบจําลองท่ีสรางขึ้นโดยเปรียบเทียบไอนํ้าท่ีหาไดจากแบบจําลองกับไอนํ้าจากการวัดดวยเคร่ือง  

sunphotometer พบวามีคาความแตกตางท่ีไดจากการวัดในรูปของ RMSD และ MBD เทากับ 15.7% และ -0.6%

ตามลําดับ จากน้ันผูวิจัยไดนําแบบจําลองดังกลาวไปใชในการคํานวณปริมาณไอนํ้าจากขอมูลอุณหภูมิและความชื้น

พ้ืนผิวซึ่งวัดไดท่ีสถานีอุตุนิยมวิทยาตางๆ 80 แหง ท่ีกระจายกันอยูท่ัวประเทศ แลวนําคาปริมาณไอนํ้าท่ีไดจาก 80

สถานีมาทําการ interpolation ใหไดคาปริมาณไอนํ้าท่ัวประเทศและจัดแสดงคาท่ีไดในรูปแผนท่ีซึ่งแสดงการ

กระจายของปริมาณไอนํ้าท่ัวประเทศ  ผลท่ีไดพบวา ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางมีลักษณะ

การเปล่ียนแปลงคลายกัน กลาวคือ ปริมาณไอนํ้าในบรรยากาศจะมีคาคอนขางต่ําในฤดูแลง (ตุลาคม-เมษายน) และ

มีคาสูงในฤดูฝน  สําหรับในภาคใตมีคาปริมาณไอนํ้าคอนขางสูงและคงท่ีตลอดท้ังป 
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การประยุกตทฤษฎีการรับรูความสามารถตนเองรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพ่ือสราง

เสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูปวยท่ีไดรับการผาตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
An application of self-efficacy theory and social support influences on exercise-promoting

behavior in coronary artery bypass graft surgery patients

อนุสรา มั่นศิลป1 มณฑา เกงการพานิช2 สุปรียา ตันสกุล2 และวิลาวัณย ถิรภัทรพงศ1

Anutsara Mansin1, Mondha Kengkanpanich2, Supriya Tangsakul2 and Wilawan Thilapatarapong1

บทคัดยอ
วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการสอนสุขศึกษา โดยการประยุกตทฤษฎีการรับรู

ความสามารถตนเองรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพ่ือสรางเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูปวยท่ีไดรับการ

ผาตัดทําทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจ 

รูปแบบการศึกษา การศึกษาคร้ังน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลองท่ีโรงพยาบาลศิริราช กลุมตัวอยางท่ีใชศึกษาใน

คร้ังน้ี จํานวน 56 ราย เปนกลุมทดลอง 28 ราย และกลุมเปรียบเทียบ 28 ราย 

วิธีการ คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติท่ีกําหนดไว กลุมทดลองเขารวมกิจกรรมเปน

ขั้นตอนตามท่ีผูวิจัยจัดขึ้น ดําเนินการศึกษาตั้งแตเดือนกุมภาพันธ-กรกฎาคม 2552 รวบรวมขอมูลโดยใช

แบบสอบถามกอน ระหวาง และหลังการทดลอง วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลโดยใช Paired t-test และ 

Independent’s t-test

ผลการศึกษา พบวา หลังการทดลอง กลุมทดลองมีคาของคะแนนเฉล่ียการรับรูความสามารถตนเองตอการ

ออกกําลังกายเพ่ิมขึ้นมากกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) และมากกวากลุมเปรียบเทียบ

แตหากไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.181) คาคะแนนเฉล่ียความคาดหวังในผลดีของการออกกําลังกายมากกวากอน

การทดลองแตหากไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.124) และมากกวากลุมเปรียบเทียบแตหากไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p=0.315) พฤติกรรมการออกกําลังกายโดยรวมในกลุมทดลองมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมนัียสําคญัทางสถติ ิ(p=.011)

สรุป โปรแกรมการสอนสุขศึกษาโดยการประยุกตทฤษฎีการรับรูความสามารถตนเองรวมกับแรงสนับสนุน

ทางสังคม สงผลใหเกิดการสรางเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูปวยท่ีไดรับการผาตัดทําทางเบ่ียงหลอดเลือด

หัวใจไดอยางถูกตองเหมาะสมมากยิ่งขึ้น การบริการผูปวยในสถานบริการสาธารณสุขจึงควรประยุกตใชในการ

ดําเนินงานใหเหมาะสมกับกลุมผูปวยท้ังในกลุมโรคน้ีและกลุมโรคอ่ืนๆตอไป

คําสําคัญ : ทฤษฎีการรับรูความสามารถตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการออกกําลังกาย

ผูปวยผาตัดทําทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจ

1 ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลศิริราช

Department of Rehabilitation Medicine Siriraj hospital
2 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

Faculty of Public Health Mahidol University



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

O-100

Abstract
Objectiive: This Research was to study the effectiveness of health education teaching by

applying the self-efficacy theory and social support enhancing exercise- promoting behavior among

coronary artery bypass graft surgery patients.

Study design: The Quasi-Experimental Research in Siriraj Hospital. Of the 56 cases, the samples

were divided into 28 cases in the experimental group and 28 cases in the comparison group.

Material and Method: This was a purposive sampling with designated qualifications. The

experimental group attended procedures organized by the researcher. The research was conducted

from February to July 2009. A questionnaire was used before, during, and after the experiment for data

collection, and data were comparatively analyzed by paired t-test and independent t-test.

Result: It was found that after the experiment, the experimental group achieved higher averages

scores for the perception of self-efficacy related to exercise than before the experiment with statistical

significance (p<0.001), and higher than the comparative group, but without statistical significance (p=0.181).

The average scores for positive expectation regarding exercise were higher than before, but not significant (p

= 0.124) and higher than the comparative group but not significant (p=0.315). Exercise behavior in general

among the experiment group was significantly more frequent than among the comparative group (p = 0.011).

Conclusion: The program of health education teaching, applying self-efficacy theory and social

support, appropriately encouraged exercise behavior among coronary artery bypass graft surgery

patients. Education providers servicing patients in the public health stations should therefore further

apply this program appropriately with this group of patients and other patient groups.

Keywords : Self-efficacy theory, Social support, Exercise promoting behavior, The Coronary artery

bypass graft surgery patients

คํานําและวัตถุประสงค
แนวทางการสงเสริมใหผูปวยภายหลังผาตัดหลอดเลือดหัวใจไดมกีารฟนฟูสมรรถภาพอยางสมบูรณแบบ

น้ัน ประกอบดวยการออกกาํลังกายและการควบคุมปจจยัเส่ียงอ่ืนๆตอการเกิดโรค สําหรับงานวจิยัน้ี ตองการเลือกท่ี

จะสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายเปนหลักน้ัน ดวยเหตุผลท่ีวา ไดทําการศึกษานํารองกลุมผูปวยภายหลังผาตัด

หลอดเลือดหัวใจในชวงเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2551 พบวา จํานวนผูปวยท่ีไมไดมีการออกกําลังกายอยาง

ถูกตองและสม่ําเสมอ มีถงึรอยละ 52.63 สวนใหญมีสาเหตุมาจากความไมแนใจวาจะไดรับความปรอดภัยหรือไม 

กลัวอันตรายหรืออาการผิดปกตท่ีิอาจจะเกดิขึ้นไดในระหวางหรือหลังการออกกําลังกาย จากการท่ีไดศึกษาหลายๆ 

งานวจิัยท่ีผานมา ไดมีขอสนับสนุนถึงผลดีของการออกกาํลังกายท่ีมีชวยสงเสริมใหเกิดสภาวะทางสุขภาพท่ีแขง็แรง

รวมท้ังปองกันการเกดิภาวะแทรกซอนตอระบบตางๆของรางกายไดมากยิ่งขึ้นอีกดวย ตลอดจนงานวจิัยท่ีนําทฤษฎี

การรับรูความสามารถตนเองมาประยุกตใช มีสวนชวยทําใหผูปวยเกดิความมั่นใจตอการปฏิบัติตัวหรือการปฏิบัติ

กิจกรรมตางๆไดดียิง่ขึ้น ดงัน้ัน การวิจยัน้ีจงึมีวตัถุประสงคเพ่ือศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมการสอนสุขศึกษา ท่ีได

มีการการประยุกตทฤษฎีการรับรูความสามารถตนเองมาใชรวมกบัแรงสนับสนุนทางสังคม ท้ังน้ีเพ่ือใหเกิดการการ



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

O-101

เปล่ียนแปลงการรับรูความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลดี ตลอดจนมีพฤตกิรรมการออกกําลังกายไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ในผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจภายหลังไดรับการผาตัด

อุปกรณและวิธีการ
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม 5 ชุด ไดแก ชดุท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล ชดุท่ี 2 การ

รับรูความสามารถตนเองตอการออกกําลังกาย ชุดท่ี 3 ความคาดหวงัในผลดีท่ีไดรับจากการออกกําลังกาย ชุดท่ี 4

พฤติกรรมการออกกําลังกายขณะพักฟนอยูท่ีบาน ชดุท่ี 5 ถามการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากญาติผูใหการดูแล 

แบบสังเกตพฤติกรรมการออกกาํลังกายขณะพักรักษาตัวอยูในโรงพยาบาล และแบบสัมภาษณทางโทรศัพทขณะ

ผูปวยพักฟนอยูท่ีบานในสัปดาหท่ี 2 สวนเคร่ืองมอืท่ีใชในโปรแกรมสุขศึกษาประกอบดวย วีดีทัศน รวม  3 ชุด ซึ่ง

ไดแกชุดท่ี 1 เร่ือง “รอบรูสารพัดกอนผาตดัหัวใจ”ชุดท่ี 2 เร่ือง “รักหัวใจควรใสใจการออกกําลังกาย”ชุดท่ี 3 เร่ือง 

“ออกกาํลังกายอยางไรหัวใจแข็งแรง”และคูมือ “การออกกาํลังกายภายหลังผาตัดหัวใจ”โดยมีขั้นตอนของการทดลอง 

ดังน้ี

- แบบสอบถาม ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 และชุดท่ี 3 กอนการทดลอง

- โปรแกรมสุขศึกษาคร้ังท่ี 1 ในระยะกอนผาตัด แกผูปวยพรอมญาติผูใหการดูแล ชมวีดีทัศนชุดท่ี 1 และชุด

ท่ี 2 ให คูมือ“การออกกําลังกายภายหลังผาตดัหัวใจ”ซักถามปญหาขอสงสัยอธิบายเพ่ิมเตมิในเวลา30 นาที

- ติดตามเยี่ยมพรอมใหคะแนนการออกกาํลังกายทุกวัน ตั้งแตภายหลังผาตดัวันแรกจนกระท่ังถึงวันท่ี 5

ขณะพักฟนอยูในโรงพยาบาล ใหคําแนะนํา สอนสาธิต วิธกีารออกกําลังกายอยางถูกตองเหมาะสม

- โปรแกรมสุขศึกษาคร้ังท่ี 2 หลังผาตัดวันท่ี 5 แกผูปวยพรอมญาติผูใหการดูแล และชมวดีีทัศนชุดท่ี 3

พรอมซักถามอธิบายเพ่ิมเติม ในเวลา 30 นาที แบบสอบถามชุดท่ี 2 และ 3 หลังใหโปรแกรมสุขศกึษาคร้ังท่ี 2

- โทรศัพทเยี่ยมในสัปดาหท่ี 2 หลังจากผูปวยกลับไปพักฟนอยูท่ีบาน

- แบบสอบถามชุดท่ี 2 ชุดท่ี 3 ชุดท่ี 4 และ ชุดท่ี 5 ภายหลังผาตดัประมาณ 1 เดือน

ผลและวิจารณ
ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตวัอยาง โดยรวมแลวลักษณะคอนขางใกลเคียงกัน สวนใหญเปนเพศชายอายุ

เฉล่ีย 62 ป สถานภาพสมรสคู ไมไดประกอบอาชีพหรือมีอาชีพรับจางเปนสวนใหญ การรับรูความสามารถตนเองและ

ความคาดหวงัในผลดีของการออกกําลังกายท้ังในกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ ภายหลังการทดลองเพ่ิมมากกวา

ในระยะกอนการทดลองเหมือนกัน กลุมทดลองมากกวากลุมเปรียบเทียบหากแตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ คะแนนเฉล่ีย

ของแรงสนับสนุนทางสังคมโดยรวมจากญาติผูใหการดแูลของกลุมทดลองมคีาของคะแนนเฉล่ียมากกวากลุม

เปรียบเทียบสวนคะแนนเฉล่ียของพฤตกิรรมการออกกาํลังกายภายหลังผาตัดขณะอยูในโรงพยาบาลและขณะพักฟน

อยูท่ีบานโดยรวม ในกลุมทดลองมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมนัียสําคัญทางสถิติ (p=0.011)

ผูปวยท่ีไดรับการผาตัดทําทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจในกลุมทดลอง มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการออก

กําลังกายไดอยางถูกตองเหมาะสมมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางชัดเจน มีการเปล่ียนแปลงการรับรูความสามารถ

ตนเองและความคาดหวังในผลดท่ีีไดรับตอการออกกําลังกายดีขึ้นกวากอนการทดลองและดกีวากลุมเปรียบเทียบ 

ท้ังน้ีเปนเพราะโปรแกรมการสอนสุขศึกษาในแตละคร้ัง ท่ีมกีารประยุกตทฤษฎีการรับรูความสามารถตนเองรวมกับ

แรงสนับสนุนทางสังคมเขามามีสวนชวยใหผูปวยมคีวามรูและเกิดความมั่นใจตอการออกกําลังกายเพ่ิมขึ้น เน่ืองจาก
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ไดมองเห็นภาพ ไดเห็นแบบอยาง จากในวีดีทัศน และในคูมือการออกกําลังกายภายหลังผาตัดหัวใจ อีกท้ังไดรับแรง

สนับสนุนทางสังคม การเสริมแรง การกระตุนจากบุคลากรทางการแพทยและจากญาติผูใหการดูแล สงผลตอกลุม

ทดลองในการเกิดพฤติกรรมการออกกําลังกายท่ีถูกตองเหมาะสมมากยิ่งขึ้นและมากกวากลุมเปรียบเทียบ

สรุป
โปรแกรมการสอนสุขศึกษาในรูปแบบใหมท่ีไดมกีารประยกุตทฤษฎีการรับรูความสามารถตนเองมาใช

ควบคูไปกับการใหแรงสนับสนุนทางสังคมท้ังจากบุคลากรทางการแพทยและจากญาติผูใหการดูแลผูปวยท่ีไดรับการ

ผาตัดทําทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจ โดยรวมแลวไดกอใหเกิดประโยชนและสงผลดีตอการเกิดพฤตกิรรมการออกกําลัง

กายในผูปวยภายหลังผาตัดทําทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจไดอยางถูกตองเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

คําขอบคุณ
คณาจารยภาควชิาสุขศกึษาและพฤติกรรมศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

บุคลากรจากโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารอางอิง
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เตรียมผาตัดทําทางเบ่ียง

หลอดเลือดหัวใจ

โปรแกรมกอนผาตัด

- สรางสัมพันธภาพ

- บรรยาย สาธิต

- แผนพับการฝกปฏิบัติกอนผาตดั

- คูมือการออกกาํลังกาย

ภายหลังผาตัดหัวใจ

- ชมวีดีทัศน

- มีญาติผูใหการดูแล

บรรยาย สาธิต

ผาตัด

โปรแกรมหลังผาตัด

หลังผาตัดวันท่ี 1-5

- ติดตามเยี่ยมทุกวัน

- ประเมินอาการ สัญญาณชีพ

- กระตุนและพาออกกําลังกาย

- สอนสาธิตกายบริหาร

หลังผาตัดวันท่ี 1-5

- ติดตามเยี่ยมทุกวัน

- ประเมินอาการ สัญญาณชีพ

- กระตุนและพาออกกาํลังกาย

- สอนสาธิตกายบริหาร

- เสริมแรง ใหกําลังใจ และให

ขอมูลยอนกลับ

ตรวจตามแพทยนัด โปรแกรมแนะนํากอนกลับบาน

- บรรยาย สาธิต

- ชมวีดีทัศน

- มีญาติผูใหการดูแล

- ศึกษาปญหา รวมกันหาวิธี

การแกไข

- แผนพับอาหาร

โปรแกรมแนะนํากอน

กลับบาน

- บรรยาย สาธิต

- แผนพับการออกกําลังกาย

- แผนพับอาหาร

รูปแบบเดิม                         รูปแบบใหม

แผนภาพ แสดงกระบวนการใหบริการผูปวยตามรูปแบบเดิมเปรียบเทียบรูปแบบใหม
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ตาราง แสดงการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการออกกําลังกายขณะรักษาอยูใน

โรงพยาบาลและขณะพักฟนอยูท่ีบานระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ

กลุมตัวอยาง  n x SD t df p-value

พฤติกรรมการออกกําลังกายในโรงพยาบาล

กลุมทดลอง 28 98.89 25.03 6.68 54 <0 .001

กลุมเปรียบเทียบ 28 57.11 21.67

ผลตางระหวางกลุม 41.78

พฤติกรรมการออกกําลังกายที่บาน

กลุมทดลอง 28 68.36 12.54 2.62 54 .011

กลุมเปรียบเทียบ 28 61.07 7.73

ผลตางระหวางกลุม 7.29

สัปดาหที่ 1

กลุมทดลอง 28 14.07 3.43 2.06 54 .045

กลุมเปรียบเทียบ 28 12.43 2.47

ผลตางระหวางกลุม                          1.64

สัปดาหที่ 2

กลุมทดลอง 28 14.57 3.12 1.85 54 .069

กลุมเปรียบเทียบ 28 13.25 2.12

ผลตางระหวางกลุม 1.32

สัปดาหที่ 3

กลุมทดลอง 28 19.00 3.41 2.54 54 .014

กลุมเปรียบเทียบ 28 16.93 2.64

ผลตางระหวางกลุม 2.07

สัปดาหที่ 4

กลุมทดลอง 28 20.27 3.39 2.60 54 .012

กลุมเปรียบเทียบ 28 18.46 3.09

ผลตางระหวางกลุม 1.81
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กลยุทธการขยายกําลังการผลิต กรณีศึกษาโรงงานนํ้าปลา

An expanding capacity strategy : A case study on fish sauce manufacturing

บัณฑิต เกศวพิทักษ1 วิภานันท เอียประเสริฐ2 และมานพ ศรีตุลยโชติ3

Bundit Kedsavapithak1, Wipanan Iaprasert2 and Monop Sritulyachot3

บทคัดยอ
โรงงานนํ้าปลาแหงหน่ึงในจังหวัดระยองเกิดการเสียโอกาสทํากําไรจากการขายหัวนํ้าปลา สาเหตุมาจาก

ปริมาณของยอดขายมีจํานวนมากกวาปริมาณของหัวนํ้าปลาท่ีผลิตได ซึ่งตองจางผูรับเหมาชวงเขามารองรับยอดขาย

ท่ีเกินมา งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือลดคาเสียโอกาสทํากําไร ทําการศึกษาโดยใชการพยากรณยอดขายและ

ปริมาณปลาสดท่ีเหมาะสมท้ังวิธีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และตัดสินใจเลือกใชกลยุทธโดยการใชแผนกลยุทธ

ขยายกําลังการผลิตโดยใชเคร่ืองมือวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร คือ มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลประโยชนตอ

ตนทุน (IRR) และอัตราผลตอบแทนการลงทุน (BCR) โดยกําหนดใหโครงการมีอายุ 10 ป และใชอัตราดอกเบ้ียรอย

ละ 6 ตามสภาพจริงปจจุบันของโรงงาน แผนกลยุทธท้ัง 3 แผนไดแก (1) ซื้อท่ีเพ่ิมและสรางโรงงานใหม (2) ซื้อโรงงาน

เกาท่ีมีบออยูแลว และ (3) เพ่ิมจํานวนบอภายในโรงงานเดิม  ผลการศึกษาพบวาแผนท่ี 1 มีคา NPV สูงสุดเทากับ 

918,849,194.09 บาท คา IRR สูงสุดเทากับรอยละ 124.7 และคา BCR สูงสุดเทากับ 1.76

คําสําคัญ : กลยุทธการขยายกําลังการผลิต การพยากรณ  โรงงานนํ้าปลา

Abstract
A fish sauce factory in Rayong province faced with high opportunity cost because of demand

over supply. Subcontractors were reserved for solving this problem, however, it was not the good solution

for long term. This research aimed to reduce the opportunity cost by using the optimal forecasting

techniques and the optimal expanding capacity strategy. Three expanding strategies, which were (1) to

buy new land and build new factory (2) to buy old factory and (3) to increase a pond within a factory

originally, had been analyzed by using economics analysis. Three economics tools, such as net present

value (NPV), internal rate of return (IRR) and benefit - cost ratio (BCR), were used for 10 years of project

life with 6% of interest rate. The optimal strategy was the first plan because the maximum of NPV was

918,849,194.09 baht, 124.7 % of IRR, and 1.76 of BCR.

Keywords : Expanding Capacity Strategy, Forecasting, Fish Sauce Factory
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เดือน

ตัน

ปริมาณนํ้าปลาคาดวาจะได

ปริมาณยอดขาย

คํานําและวัตถุประสงค
โรงงานผลิตนํ้าปลาแทแหงหน่ึงในจังหวดัระยอง วัตถุดิบหลักท่ีใชคือปลาไสตัน จากการเก็บขอมูลการรับซื้อ

ปลาไสตันรายปตั้งแตป พ.ศ. 2548 - 2550 พบวาเทากับ 7,193 ตัน, 5,405 ตัน และ 5,745 ตนั ตามลําดับ ซึง่มี

ปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2548 รอยละ 24.8 และรอยละ 20.1 ตามลําดับ ดังภาพประกอบ 1

ภาพประกอบ 1 แสดงปริมาณการซื้อปลาไสตัน

สาเหตุหน่ึงท่ีทําใหปริมาณการรับซื้อปลาของโรงงานมีความผันผวนและมีแนวโนมลดลง เน่ืองจากระบบ

การซื้อขายเปนแบบประมูล ซึง่ทําใหในบางปโรงงานผลิตนํ้าปลากรณีศกึษาตองรับซื้อปลาไสตันเปนจํานวนมากเกิน

ความตองการ เพราะตัง้ราคาสูงเกินไปซึ่งสงผลทําใหเกดิปญหาขาดสภาพคลองของเงินสดหมุนเวยีนได แตบางปก็ซื้อ

ปลาไดนอยเพราะตั้งราคาต่ําเกินไป สงผลใหเกิดปญหาหัวนํ้าปลาท่ีผลิตไดมีนอยกวาความตองการของลูกคา จาก

การคาํนวณปริมาณปลาไสตันท่ีซื้อได พบวาปริมาณนํ้าปลาท่ีคาดวาจะไดเฉล่ียเทากับ 860 ตัน/เดือน แตปริมาณ

ยอดขายเฉล่ียเทากับ 1,313 ตัน/เดือน ซึ่งสูงกวาปริมาณนํ้าปลาท่ีคาดวาจะไดรอยละ 34.52 ดังภาพประกอบ 2

ภาพประกอบ 2 แสดงปริมาณยอดขายและปริมาณนํ้าปลาท่ีคาดวาจะได

สาเหตุดังกลาวทําใหโรงงานนํ้าปลากรณีศึกษาเสียโอกาสทํากําไร เน่ืองจากตองมีการจางผูรับเหมาชวง

เฉล่ีย 453 ตัน/เดือน จากปญหาความไมสมดุลระหวางปริมาณปลาสดท่ีซื้อ ปริมาณนํ้าปลาท่ีผลิต และปริมาณขาย

นํ้าปลาท่ีเกิดขึ้นในโรงงานนํ้าปลากรณีศึกษา จึงตองศึกษาเทคนิคการพยากรณยอดขายและปริมาณปลาสดท่ี

เหมาะสม รวมถึงวิเคราะหหากลยุทธการขยายกําลังการผลิตท่ีเหมาะสมท่ีสุด
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อุปกรณและวิธีการ
(1) ศึกษากระบวนการผลิตนํ้าปลาตั้งแตกระบวนการจัดซื้อวัตถุดบิ กระบวนการหมัก และกระบวนการผลิต

ขั้นสุดทาย โดยการสัมภาษณผูบริหารของโรงงานและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ รวมถึงเอกสารตางๆ ของโรงงานและการ

สังเกตของผูวจิัย

(2) พยากรณยอดขายและปริมาณปลาสด ดวยวิธีเชิงปริมาณเปรียบเทียบกันระหวางวิธีการพยากรณแบบ

วินเตอร (ชุมพล, 2545) และวิธีการวิเคราะหการถดถอย (ชุมพล, 2545) แลวเลือกวิธีท่ีมีคาความคลาดเคล่ือน MSE

(ศลิษา, 2547) นอยท่ีสุด จากน้ันนําคาพยากรณเชิงปริมาณท่ีไดมาปรับคารวมกับผลพยากรณเชิงคุณภาพ

(Makridakis, S. and Wheelwright, S.C., 1989) วิธีเชิงคุณภาพท่ีใช คือ วิธีวิจัยตลาดดวยการทําแบบสอบถาม

(3) วิเคราะหความเปนไปไดเชงิเศรษฐศาสตร (ชูชีพ, 2540) ของกลยุทธท้ัง 3 แผน คือ (1) การซื้อท่ีเพ่ิมและ

สรางโรงงานใหม (2) ซื้อโรงงานเกาท่ีมีบออยูแลว และ (3) เพ่ิมจาํนวนบอภายในโรงงานเดมิ โดยใชอัตราดอกเบ้ียรอย

ละ 6 ตลอดอายุโครงการ 10 ป ดวยดัชนีชี้วัด คือ มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) อัตราสวน

ผลตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of Return; IRR) และอัตราผลตอบแทนการลงทุน (Benefit – Cost Ratio;

BCR)

ผลและวิจารณ
สําหรับการพยากรณยอดขายหัวนํ้าปลาผูวิจัยใชขอมูลยอดขายรายเดือนตั้งแตป พ.ศ. 2549 - 2550 และ

การสอบถามผูบริหารพบวา ไมมีตัวแปรอิสระใดท่ีมีอิทธิพลตอยอดขายหัวนํ้าปลา จึงทําการพยากรณเชิงปริมาณโดย

ใชวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด ทําการสรางเสนแนวโนมแบบ เสนตรง, โพลิโนเมียล, และเอกซโพเนลเชียล ดวยโปรแกรม 

Microsoft Excel พบวา แบบโพลิโนเมียลใหคา R – Squared เทากับ 0.7361 ซึ่งมีคาเขาใกล 1 มากท่ีสุด

สวนผลการพยากรณปริมาณปลาสดเชิงปริมาณโดยวิธีการพยากรณแบบวินเตอร พบวา คาอัลฟา เบตา 

และแกมมา เทากับ 0.48, 0.10, และ 0.24 ตามลําดับ ทําใหไดคา MSE เทากับ 134,312.02 สวนวิธีการวิเคราะหการ

ถดถอยน้ันมีปจจัยของราคานํ้ามันและราคาปลาไสตันเขามาเกี่ยวของ โดยมีคาความสัมพันธ (Correlation) เทากับ 

0.45 และ 0.54 ตามลําดับ ผูวิจัยจึงเลือกราคาปลาเปนตัวแปรอิสระในสมการถดถอย ไดคา MSE เทากับ 70,615.95

ซึ่งนอยกวาวิธีการพยากรณแบบวินเตอร จึงตัดสินใจเลือกใชวิธีวิเคราะหแบบถดถอยในการพยากรณปริมาณปลาสด 

หลังจากน้ันทําการปรับคาพยากรณปริมาณปลาสดท่ีไดตามผลการพยากรณเชิงคุณภาพดวยแบบสอบถามเจาของ

เรือ น่ันคือ ปริมาณปลาท่ีจะจับไดในอนาคตคาดวาจะมีปริมาณลดลงรอยละ 2.8 ตอป  

ผลการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร  ณ อายุโครงการ 10 ป (ตาราง 1) พบวา แผนท่ี (1) การซื้อท่ีเพ่ิมและ

สรางโรงงานใหม มีคา NPV เทากับ 918,849,194.09 บาท คา IRR เทากับรอยละ 124.7 และ คา BCR = 1.76 แผน

ท่ี (2) ซื้อโรงงานเกาท่ีมีบออยูแลว มีคา NPV เทากับ -1,618,821,878.30 บาท คา IRR เทากับรอยละ 0 และ คา 

BCR เทากับ 0.12 สวนแผนท่ี (3) เพ่ิมจาํนวนบอภายในโรงงานเดมิ มีคา NPV เทากับ -1,484,901,593.47 บาท  คา

IRR เทากับรอยละ 0 และ คา  BCR เทากับ 0.18
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ตาราง 1 แสดงผลการวเิคราะหเชิงเศรษฐศาสตร

รายการ แผนท่ี1 แผนท่ี2 แผนท่ี3

มูลคาปจจุบันสุทธิ 

: NPV (บาท)
918,849,194.09 -1,618,821,878.30 -1,484,901,593.47

อัตราสวนรายไดตอคาใชจาย 

: BCR
1.76 0.12 0.18

อัตราผลตอบแทนการลงทุน

: IRR (%)
124.7 0 0

สรุป
สําหรับอายุโครงการ 10 ป ผูวิจัยตัดสินใจเลือกแผนท่ี 1 คือ กลยุทธการซื้อท่ีเพ่ิมและสรางโรงงานใหม 

เน่ืองจากมีความคุมคาตอการลงทุนมากท่ีสุด นอกจากน้ีเมือ่ผูวิจยัไดทดลองวเิคราะห ณ อายุโครงการ 20 ป ก็พบวา 

คา NPV ของแผนท่ี 1 มีคาติดลบ เน่ืองจากผลการพยากรณยอดขายหัวนํ้าปลาในอนาคตยงัคงมแีนวโนมเพ่ิมขึ้น ทํา

ใหคาเสียโอกาสทํากาํไรเพ่ิมขึ้นเพราะกําลังการผลิตของโรงงานไมเพียงพอ ดังน้ันในอีก 10 ปขางหนาหากโรงงานไม

ตองการใหคูแขงขันเขามาในตลาดไดงาย หรือสูญเสียลูกคาจาํเปนตองพิจารณาวางแผนปรับกลยุทธกําลังการผลิต

ใหมใหเหมาะสม

คําขอบคุณ
ขอขอบคุณ ผูประกอบการโรงงานนํ้าปลากรณีศกึษาในจังหวัดระยองและเจาหนาท่ีท่ีเกีย่ว ท่ีกรุณาใหความ

รวมมือในการใหขอมูลเปนอยางดี ขอขอบคุณอาจารยทุกๆ ทานท่ีทําใหงานวจิัยคร้ังน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
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การรับรูของผูเขาชมชาวไทยตอเกณฑการตัดสินใจเลือกชมพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลป

รวมสมัยและการแบงสวนตลาด
Thai Visitors’ Perception of Choice Criteria for Contemporary Art Museum Selection and

Market Segmentation

ไกรฤกษ ปนแกว1 และศิริวัฒน แสนเสริม2

Krairoek Pinkaeo1 and Siriwat Sanserm2

บทคัดยอ
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการรับรูของผูชมชาวไทยตอเกณฑการตัดสินใจเลือกพิพิธภัณฑศิลปะ 

และหอศิลปรวมสมัยในการเขาชม และเพ่ือกําหนดสวนตลาดของกลุมผูเขาชม การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจโดย

ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลผูเขาชมผลงานศิลปะจํานวน 521 คนจากพิพิธภัณฑศิลปะ และหอ

ศิลปในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติท่ีใชในการวิเคราะห คือ การวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจดวยวิธีตัวประกอบหลัก  

(Principle Component Analysis) และหมุนแกนแบบมุมฉากดวยวิธี แวริแมกซ ( Varimax ) และการวิเคราะหกลุม

ดวยวิธี K-Mean Cluster Analysis จากการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจพบวา เกณฑการตัดสินใจเลือกพิพิธภัณฑ

ศิลปะและหอศิลปรวมสมัยประกอบดวย 5 ดาน คือ การใหบริการและขอมูลขาวสาร ตนทุนในการเขาชม การเขาถึง 

ชื่อเสียงและความหลากหลายของงานศิลปะ ตอจากน้ัน วิธีการวิเคราะหแบบ K-Mean Cluster Analysis ถูกใชใน

การวิเคราะหกลุมผูเขาชม ผลการวิจัยพบวา ผูเขาชมงานศิลปะสามารถแบงไดเปน 5 กลุม  คือ กลุมเนนความคุมคา 

กลุมเวลาและความพยายามในการเขาชม กลุมเนนตัวผลิตภัณฑ กลุมเนนการใหบริการและกลุมมาตรฐานสูง

คําสําคัญ : พฤติกรรมผูบริโภค หอศิลปรวมสมัย  การแบงสวนตลาด

Abstract
The objectives of this research are to investigate Thai visitors’ perception of choice criteria for

contemporary art museum selection and to determine market segments of Thai visitors. This research is a

survey research in which a questionnaire was used as an instrument to collect data from a sample of 521

art museum visitors in Bangkok. Analytical Statistics used in this study is exploratory factor analysis with

principle component and varimax rotation, and K-Mean Cluster Analysis. The result from exploratory

factor analysis shows that visitors’ perception of choice criteria for contemporary art museum selection

consists of five dimensions: service and information, cost to visit, accessibility, reputation, and product

variety. Then, K-Mean Cluster Analysis was employed. The result shows that visitors can be classified into

1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ ฯ 10110 ประเทศไทย

School of Business, Bangkok University Rama 4 rd. Klong Toi, Bangkok 10110 Thailand
2 คณะศิลปกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   วิทยาเขตรังสิต  ถนนพหลโยธิน  อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ประเทศไทย

School of Fine and Applied Arts, Bangkok University Rungsit Campus, Phaholyotin Rd, Phatumtanee. 12120 Thailand
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five segments. They are Value Concern, Time and Effort, Product Focused, Augmented Service

Focused, and High Standard segment.

Keywords : consumer behavior, contemporary art museum, market segmentation

คํานําและวัตถุประสงค
การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคสวนใหญจะเปนการศึกษาในกลุมธุรกิจท่ีแสวงผลกําไร ขอมูลท่ีไดจาก

การศึกษาจะถูกนํามาใชในการพัฒนากลยุทธทางการตลาดซึ่งจะสงผลตอยอดขายและกําไรของธุรกิจ อยางไรก็ตาม

องคกรท่ีไมแสวงผลกําไร เชน พิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปรวมสมัยในปจจุบันไดใหความสําคัญตอการนํากลยุทธ

ทางการตลาดมาใชในการบริหารมากขึ้น ไมวาจะเปนการเพ่ิมความถี่ในการเขาชม การแสวงหาผูเขาชมกลุมใหมๆ 

และการสรางประสบการณท่ีดีใหกับผูเขาชม (Geissler, Rucks, and Edison, 2006) Kotler and Armstrong

(1999: 18) ไดระบุวาการตลาดไดกลายเปนองคประกอบท่ีสําคัญในกลยุทธในการดําเนินงานขององคกรท่ีไมแสวงผล

กําไรตางๆ เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา

พิพิธภัณฑศิลปะ และหอศิลปรวมสมัยนับวาเปนองคกรท่ีไมแสวงผลกําไรประเภทหน่ึงท่ีเปรียบเสมือน

คลังขอมูลทางศิลปะท่ีทําหนาท่ีถายทอดศิลปวัฒนธรรม เปนแหลงใหความรูทางดานศิลปะแกชุมชนและสังคม ตลอด

ท้ังหนวยงานดานการศึกษาและท่ีเกี่ยวของตางๆ  และมีสวนในการสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรม

นอกจากน้ียังจัดเปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ   โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งบทบาทของพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปรวมสมัย ในประเทศไทย ท่ีตองเนนในการใหการศึกษาทางดาน

ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยแกสังคม, เชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยเขากับการใชชีวิตของประชาชนในสังคม 

(มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2548)

จากความสําคัญดังกลาว จะเห็นไดวา พิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปรวมสมัยในปจจุบันไดปรับเปล่ียน

กระบวนการบริหารจัดการองคกรและการใหบริการตางๆท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหสอดคลองกับบทบาทในบริบทดังกลาว

มากขึ้น แนวทางดังกลาวยังเนนถึงการมีสวนรวมระหวางองคกรและผูเขาชมงานศิลปะ และการเพ่ิมจํานวนของผู

เขาชมยังถือเปนสวนสําคัญตอการเติบโตของพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปรวมสมัยเปนอยางมาก ดังน้ันหนาท่ี

สําคัญของพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปรวมสมัยอยางหน่ึงในปจจุบัน คือการดึงดูดผูชมใหมๆในทุกระดับชั้น ทุกกลุม 

ไมวาจะอยูในชุมชนหรือทองถิ่นใหมีมากขึ้น หรือเทากับวาเปนการเพ่ิมจํานวนผูเขาชมน้ันเอง Kay, Wong, and

Polonsky (2009) ไดระบุวาองคกรท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมทางวัฒนธรรม เชน พิพิธภัณฑและหอศิลป ท่ีมีอัตราการเขา

ชมท่ีต่ําจะ ถือวาเปนปญหาเน่ืองมาจากงบประมาณสนับสนุนพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปรวมสมัยสวนหน่ึง มาจาก

ภาครัฐและสาธารณชน ท่ีมีความตองการใหบทบาทและการดําเนินงานขององคกรเหลาน้ี ไดสรางคุณประโยชนกับ

สังคมและกลุมตางๆ ในชุมชนอยางท่ัวถึง

ถึงแมวาในปจจุบันจํานวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการตลาดสําหรับธุรกิจไมแสวงผลกําไรและพิพิธภัณฑ

ศิลปะจะมีจํานวนมากขึ้น ( เชน Caudill and Warren, 2000; McLean, 1994; Rentschler, 1998) อยางไรก็ตาม

การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคท่ีเกี่ยวของกับพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปรวมสมัยในประเทศไทยยังมีจํานวนนอยและ

งานวิจัยสวนมากจะเปนการวัดความพึงพอใจของผูเขาชมหรือเกี่ยวของกับดานสถาปตยกรรมและการกอสราง ท้ัง ๆ 

ท่ี การเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคตอการใชบริการพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปรวมสมัย เชน ความคาดหวัง หรือ เกณฑ

การตัดสินใจเลือกใชบริการ มีความสําคัญในการกําหนดกลุมเปาหมายและการพัฒนากลยุทธทางการตลาดให
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ประสบความสําเร็จ  เน่ืองจากพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปรวมสมัยจัดเปนองคกรทางดานบริการ ดังน้ัน

ลักษณะเฉพาะของบริการท่ีแตกตางจากผลิตภัณฑท่ีจับตองไดท่ัวไปจะทําใหผูเขาชมมีความยุงยากในการประเมิน

บริการกอนการตัดสินใจท่ีจะซื้อหรือใชบริการ Lovelock and Wirtz (2007) ไดอธิบายลักษณะเฉพาะดังกลาวคือ 1)

การไมสามารถจับตองได (Intangibility) ผูเขาชมไมสามารถมองเห็น ชิมรส รูสึก ไดยิน หรือไดกล่ินกอนตัดสินใจใช

บริการ  2) การไมสามารถถูกแบงแยกได (Inseparability) การบริการจะตองถูกผลิตและบริโภคในเวลาเดียวกันทําให

การใหบริการอยูในวงจํากัดในเร่ืองของวันและเวลาการใหบริการ 3) การไมสามารถเก็บรักษาไวได (Perishability)

การบริการไมสามารถจะเก็บไวไดเหมือนสินคาอ่ืนๆ จึงไมสามารถผลิตลวงหนาเพ่ือเก็บไวจําหนายและ 4) ความ

หลากหลายของคุณภาพบริการ (Heterogeneity) การบริการขึ้นอยูกับวา ใครเปนผูใหบริการ ใหบริการเมื่อไหร ท่ีใด 

จึงทําใหคุณภาพของบริการน้ันมีความแตกตางกันในแตละคร้ังของการบริการจากลักษณะดังกลาว ผูเขาชมจึงตอง

ประเมินการเขาชมกอนการตัดสินใจโดยอาศัยส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ เชน ชื่อสียงของตราสินคา ลักษณะกายภาพของส่ิง

อํานวยความสะดวกตางๆ  บุคคลผูใหบริการ และขาวสารขอมูลจากแหลงท่ีเชื่อถือไดโดยเฉพาะการส่ือสารแบบปาก

ตอปาก จากผูท่ีเคยเขาชม เพ่ือนและสมาชิกในครอบครัว (Geissler, Rucks, and Edison, 2006) ในขณะท่ี Berry,

Seider, and Grewal (2002) ระบุวาเวลาและความพยายามท่ีผูใชบริการตองใชในการเขาถึงบริการ (สถานท่ีตั้งและ

วันเวลาใหบริการ) จะมีผลตอการซื้อหรือใชบริการ

ดังน้ันวิจัยน้ีไดเห็นความสําคัญของการเพ่ิมจํานวนผูเขาชมในพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปรวมสมัย โดย

ผานการเรียนรูถึงพฤติกรรมของผูเขาชมในการตัดสินใจเลือกใชบริการพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปรวมสมัย โดยมี

วัตถุประสงคในการศึกษาเพ่ือคนหาเกณฑการตัดสินใจเลือกใชบริการพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปรวมสมัย และเพ่ือ

กําหนดสวนตลาดผูเขาชมงานแสดงทางดานศิลปะของพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปรวมสมัย สําหรับเปนแนวทางใน

การพัฒนากลยุทธทางการตลาดใหตอบสนองถึงความตองการของผูเขาชมและดึงดูดผูเขาชมกลุมตางๆ ใหเขามาใช

บริการมากขึ้น

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวจิัยคร้ังน้ีเปนการวจิัยเชิงปริมาณโดยมีรายละเอียดของวิธีการดําเนินการวจิัยดงัน้ี

ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูเขาชมนิทรรศการและงานศิลปะในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งไมสามารถ

ระบุจํานวนประชากรได ดังน้ันในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจึงใชตารางสถิติของยามาเน ท่ีระดับความ

เชื่อมั่น 95% โดยกําหนดความผิดพลาดไดไมเกิน 5% จะไดขนาดของกลุมตัวอยางอยางต่ําจํานวน 392 คน อยางไรก็

ตาม ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยแจกแบบสอบถามจํานวน 521 ชุด และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงผูเขาชม

งานศิลปะตามพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปตางๆ ท่ีมีการจัดแสดงนิทรรศการในชวงการเก็บขอมูล ไดแก หอศิลป

จามจุรี หอศิลปวิทยนิทรรศ หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิตต หอศิลปมหาวิทยาลัย

กรุงเทพและหอศิลปท่ีโรงภาพยนตรลิโด ศูนยการคาสยามสแควร 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

วิจัยน้ีไดใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถามประกอบดวย ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถามไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดเฉล่ียตอเดือน และสอบถามเกี่ยวกับ

เกณฑการตัดสินใจเลือกหอศิลปรวมสมัยในการเขาชมงานทางศิลปะจํานวน 21 ขอ โดยแตละคําถามใชมาตรวัดแบบ
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ประมาณคา (Rating Scale) โดยมีทางเลือกตอบได 5 ระดับ (ตั้งแต 1= สําคัญนอยท่ีสุดในการตัดสินใจ ไปจนถึง

5 = สําคัญมากท่ีสุดในการตัดสินใจ)

เพ่ือใหแบบสอบถามมีคุณภาพ ผูวิจัยไดทําการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามในดานความเท่ียงตรง

ของเน้ือหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิทางบริหารธุรกิจและทางศิลปกรรมศาสตร

ตรวจสอบและตรวจสอบความนาเชื่อถือของแบบสอบถามในสวนของเกณฑการตัดสินใจเลือกหอศิลปรวมสมัยใน

การเขาชม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งพบวาอยูในระดับท่ี

ยอมรับได (Cronbach’s Alpha = 0.95)

การวิเคราะหทางสถิติ

วิจัยน้ีใชการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ดวยวิธีตัวประกอบหลัก  (Principle

Component) และหมุนแกนแบบมุมฉากดวยวิธี แวริแมกซ (Varimax) ในการหาจํานวนปจจัยในการตัดสินใจเลือก

ชมหอศิลปรวมสมัยและการวิเคราะหจัดกลุม (Cluster Analysis) โดยใชการวิเคราะหแบบ K-Mean Cluster

Analysis เพ่ือกําหนดสวนตลาดและหาคาเฉล่ียของคะแนนตัวประกอบของแตละกลุม

ผลการวิจัย
จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 521 คน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย (53.0 %) และมีอายุ

เฉล่ียต่ํากวา 25 ป(54.7 %) สวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี (62.0 %) และมีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวา 

20,000 บาท (75.4%) เมื่อพิจารณาถึงอาชีพพบวา สวนใหญเปนนักเรียนนักศึกษาคิดเปน (49.5 %) ตามดวย 

พนักงานบริษัท (19.8%) ศิลปน (8.4 %) และ ขาราชการ (7.9% )

เกณฑการตัดสินใจเลือกชมหอศิลปรวมสมัย

กอนทําการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ ผูวิจัยไดทําการทดสอบความเหมาะสมของขอมูลในตัวแปร 21 ตัว

เกี่ยวกับเกณฑการตัดสินใจเลือกชมหอศิลปรวมสมัยโดยใชสถิติ Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) และ Bartlett’s test

of sphericity พบวา คา KMO เทากับ 0.898 ซึ่งมีคามากกวา 0.80 แสดงวาขอมูลดังกลาวสามารถใชในการ

วิเคราะหปจจัยไดดี (กัลยา วานิชยบัญชา, 2551:262) ในขณะท่ี คาสถิติของ Bartlett’s test of sphericity เทากับ 

0.00 แสดงวาตัวแปรยอยแตละตัวมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ โดยตัวแปรยอยแตละตัวจะตองมีคานํ้าหนัก

องคประกอบ (Factor Loading) ลงในเพียงปจจัยเดียว ตัวแปรยอยใดท่ีมีคานํ้าหนักองคประกอบนอยกวา 0.40 จะ

ถูกตัดออกไปจากการวิเคราะห (Hair et al., 1998:112 )

จากการวิเคราะหปจจัยพบวาปจจัยรวมมีจํานวนท้ังหมด 5 ปจจัยซึ่งสามารถอธิบายความผันแปรของตัว

แปรไดรอยละ 60.27 ไมมีคําถามใดถูกตัดออกจากการวิเคราะหและทุกปจจัยมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค

เกิน 0.70 (ตารางท่ี 1) ปจจัยรวมแรกซึ่งมีจํานวนตัวแปรยอยมากท่ีสุด คือ 9 ตัวแปรสามารถอธิบายความผันแปร

ของตัวแปรเดิมไดรอยละ 19.37 ปจจัยรวมแรกประกอบดวย ความสุภาพของเจาหนาท่ีผูบรรยาย ความสามารถของ

เจาหนาท่ีในการอธิบายงานศิลปะ  ความรวดเร็วของการใหบริการ ความทันสมัยของอุปกรณผูใหบริการ

ความสะดวกในการเขาถึงขอมูลผานส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ การโฆษณาและประชาสัมพันธ ขั้นตอนการเขาชมงาน 

ความสวยงามดานสถาปตยกรรมภายนอกและบริการท่ีจอดรถ  ซึ่งตัวแปรเหลาน้ีจะเปนส่ิงท่ีเกี่ยวของกับการ

ใหบริการ และขอมูลขาวสาร ดังน้ัน ปจจัยแรกเรียกวา การใหบริการและขอมูลขาวสาร (Service and information)
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ปจจัยรวมท่ีสองมีจํานวนตัวแปรยอย 6 ตัวแปรซึ่งสามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรเดิมไดรอยละ 

14.20 ปจจัยรวมน้ีประกอบดวย คาอาหารและเคร่ืองดื่ม คาบัตรเขาชม  ความนาสนใจของพิธีเปด ของท่ีระลึกท่ีแจก

ในงาน และการปรากฏตัวของศิลปนเจาของผลงาน ซึ่งตัวแปรยอยเหลาน้ีมีความเกี่ยวของกับคาใชจายท่ีผูเขาชม

จะตองจาย ดังน้ันปจจัยรวมท่ีสองเรียกวา ตนทุนในการเขาชม (Cost of visit) ในขณะท่ีปจจัยรวมท่ีสาม 

ประกอบดวยตัวแปรยอย 2 ตัวซึ่งสามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรเดิมไดรอยละ 10.66 ปจจัยรวมน้ี

ประกอบดวยความสะดวกในการเดินทางและวันเวลาในการใหบริการ ซึ่งเกี่ยวของกับการเขาถึงหอศิลปรวมสมัย ใน

ดานสถานท่ีและเวลาดังน้ัน ปจจัยรวมท่ีสามเรียกวา การเขาถึง (Accessibility)

ปจจัยรวมท่ีส่ี สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรเดิมไดรอยละ 9.81 ปจจัยรวมน้ีประกอบดวยชื่อเสียง

ของศิลปนผูแสดงผลงาน ชื่อเสียงของผลงานและชื่อเสียงของหอศิลปฯ ผูจัดงาน ดังน้ันปจจัยรวมน้ีเรียกวา ชื่อเสียง 

(Reputation) สําหรับปจจัยสุดทายมีตัวแปรยอยตัวเดียวคือ ความหลากหลายของงานศิลปอ่ืนๆ ท่ีจัดแสดงสามารถ

อธิบายความผันแปรของตัวแปรเดิมไดรอยละ 6.02 ปจจัยน้ีเรียกวา ความหลากหลายของงานศิลปะ (Product

Variety)

การแบงสวนตลาดผูเขาชมพพิิธภัณฑศิลปะและหอศิลปรวมสมัย

ในการวิเคราะหแบงกลุมผูเขาชมงานศิลปะโดยใชวิธีการวิเคราะหกลุม (Cluster Analysis) ไดใช 

Dendrograms ท่ีมาจากการวิเคราะหกลุมแบบขั้นตอน (Hierarchical cluster analysis) ชวยในการพิจารณาจํานวน

กลุมท่ีเหมาะสม ซึ่งพบวาจํานวนกลุมท่ีเหมาะสม คือ 5 กลุมท่ีมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

(ตารางท่ี 2) ตอจากน้ัน จึงใชการวิเคราะหแบบ K-Mean Cluster Analysis โดยมีรายละเอียดของแตละกลุมผูเขาชม

ดังแสดงในตารางท่ี 3 ดังน้ี

กลุมท่ี 1 มีสมาชิกจํานวนนอย (0.40 เปอรเซ็นตของจํานวนกลุมตัวอยาง) ซึ่งจัดเปนกลุมตลาดเฉพาะสวน 

(Niche Market) กลุมน้ีใหความสําคัญตอเกณฑการตัดสินใจในดานตนทุนในการเขาชมและความหลากหลายของ

งานศิลปะ ผูเขาชมมีแนวโนมจะเลือกหอศิลปรวมสมัย โดยพิจารณาเปรียบราคาบัตรและคาใชจายอ่ืนๆ กับความ

หลากหลายของงานศิลปอ่ืนๆ ท่ีจัดแสดง  แตจะใหความสําคัญนอยตอดานชื่อเสียงและการใหบริการ ดังน้ัน กลุมน้ี

จึงเรียกวา กลุมท่ีเนนความคุมคา (Value Concern segment) ในขณะท่ีกลุมท่ี 2 มีจํานวนสมาชิก 195 คน ( 37.40

เปอรเซ็นตของจํานวนกลุมตัวอยาง)มีแนวโนมจะใหความสําคัญตอการเขาถึงหอศิลปดานสถานท่ีและเวลาและให

ความสําคัญตอดานชื่อเสียงเพียงเล็กนอย แตจะไมเนนเร่ืองตนทุนการเขาชมกับการใหบริการและขอมูลขาวสาร 

ดังน้ัน กลุมน้ีเรียกวากลุมเวลาและความพยายามในการเขาชม (Time and Effort segment)

กลุมท่ี 3 มีจํานวนสมาชิก 98 คน (18.80 เปอรเซ็นตของจํานวนกลุมตัวอยาง) ซึ่งใหความสําคัญตอเกณฑ

การตัดสินใจดานความหลากหลายของงานศิลปะ ชื่อเสียงและการใหบริการและขอมูลขาวสารในระดับปานกลางเมื่อ

เทียบกับสมาชิกในกลุมอ่ืนๆ แตกลุมน้ีใหความสําคัญนอยตอเกณฑการตัดสินใจดานตนทุนในการเขาชมและการ

เขาถึง ดังน้ัน กลุมน้ีเรียกวากลุมเนนตัวผลิตภัณฑ (Product Focused segment) กลุมท่ี 4 มีจํานวนสมาชิก 224

คน (43.0 เปอรเซ็นตของจํานวนกลุมตัวอยาง) ซึ่งใหความสําคัญตอดานดานการใหบริการและขอมูลขาวสารและ

ตนทุนในการเขาชมในระดับปานกลาง ดังน้ันเรียกกลุมน้ีวากลุมท่ีเนนการใหบริการ (Augmented Service

Focused segment) และกลุมสุดทายกลุมท่ี 5 สมาชิกในกลุมน้ีมีจํานวนนอยจัดเปนตลาดเฉพาะสวน (0.40

เปอรเซ็นตของจํานวนกลุมตัวอยาง) โดยใหความสําคัญตอเกณฑการตัดสินใจดานตางๆ ในระดับมากกวาสมาชิก

กลุมอ่ืนๆ  โดยใหความสําคัญตอการใหบริการและขาวสารขอมูลมากท่ีสุด ตามดวยดานชื่อเสียง ตนทุนการเขาถึง
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และความหลากหลายตามลําดับ สมาชิกในกลุมน้ีมีแนวโนมท่ีจะพิถีพิถันในการเลือกหอศิลปรวมสมัยในการเขาชม 

ดังน้ันกลุมน้ีเรียกวา กลุมมาตรฐานสูง  (High standard segment)

สรุปผล
จากผลการวิจัยสรุปไดวา เกณฑการตัดสินใจเลือกพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปรวมสมัยในการเขาชม

ประกอบดวย 5 ดาน คือ การใหบริการและขอมูลขาวสาร  ตนทุนในการเขาชม การเขาถึง ชื่อเสียงและความ

หลากหลายของงานศิลปะ อยางไรก็ตาม ผูเขาชมแตละคนไมไดใหความสําคัญตอเกณฑการตัดสินใจท้ัง 5 ดาน

เหมือนกัน จึงทําใหสามารถแบงสวนตลาดได 5 กลุม คือ กลุมท่ีเนนความคุมคาจะใหความสําคัญตอตนทุนในการเขา

ชมและความหลากหลายของงานศิลปะมากท่ีสุด กลุมเวลาและความพยายามใหความสําคัญตอการเขาถึงหอศิลป

ดานเวลาและสถานท่ี กลุมท่ีเนนตัวผลิตภัณฑจะใหความสําคัญตอชื่อเสียงและความหลากหลายของงานศิลปะ

กลุมท่ีเนนการใหบริการ จะคํานึงถึงการใหบริการและตนทุนในการเขาชม และกลุมมาตรฐานสูงใหความสําคัญใน

เกณฑการตัดสินใจทุกๆ ดานในระดับท่ีสูง ดังน้ันหอศิลปรวมสมัยจึงควรพัฒนากุลยุทธทางการตลาดใหมีความ

เหมาะกับกลุมเปาหมายท่ีตนสนใจ  เชน การใหความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการและการใหขาวสาร

ขอมูลท่ีดี จะมีสวนในการดึงดูดสมาชิกในกลุมเนนตัวผลิตภัณฑและกลุมเนนการใหบริการ ในขณะท่ีการจัดแสดงผล

งานนอกสถานท่ีในทําเลท่ีตั้งท่ีสะดวกหรือการใหบริการแสดงผลงานศิลปะผานทางอินเทอรเน็ตก็จะไดรับความสนใจ

จากสมาชิกในกลุมเวลาและความพยายาม สําหรับการวิจัยคร้ังตอไปอาจจะศึกษาถึงแรงจูงใจ หรือความคาดหวัง 

ในการเขาชมพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปรวมสมัย ซึ่งสามารถนํามาใชเปนเกณฑในการแบงสวนตลาดไดเชนกัน 

คําขอบคุณ
บทความน้ี เปนสวนหน่ึงของงานวิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหอศิลปรวมสมัยใน

พ้ืนท่ี35ไร ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย โดยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย 

กระทรวงวัฒนธรรม ประจําป พ.ศ.2550 ซึ่งผูเขียนใครขอขอบคุณแหลงทุนสนับสนุน รวมท้ังองคกรตางๆ

ผูเชี่ยวชาญ ตลอดจนผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ท่ีไดมีสวนชวยใหงานวิจัยดังกลาวน้ีสําเร็จลงไดดวยดี
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหปจจัย

ปจจัย
รวม ตัวแปรยอย

คา
ความ
เชื่อม่ัน

Factor
loading

Cumulative
Variance

(%)

Commu
nalities

1 ความสุภาพของเจาหนาท่ีผูบรรยาย

ความสามารถของเจาหนาท่ีในการอธิบายผลงาน

ความรวดเร็วของการใหบริการ

ความทันสมัยของอุปกรณท่ีใหบริการ

ความสะดวกในการเขาถึงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส

การโฆษณาประชาสัมพันธ

ขั้นตอนในการเขาชมงาน

ความสวยงามดานสถาปตยกรรมภายนอก

บริการท่ีจอดรถ

0.858 0.728

0.698

0.682

0.647

0.645

0.597

0.557

0.552

0.436

19.379 0.604

0.535

0.581

0.627

0.546

0.452

0.590

0.597

0.575

2 ราคาอาหารและเคร่ืองดื่ม

ความนาสนใจของพิธีเปด

ของท่ีระลึกแจกในงาน

ราคาบัตรเขาชม

ส่ิงอํานวยความสะดวก

การปรากฏตัวของศิลปนเจาของผลงาน

0.773 0.749

0.731

0.670

0.608

0.486

0.451

14.203 0.697

0.639

0.606

0.628

0.488

0.448
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ตารางที่ 1 (ตอ)

ปจจัย
รวม ตัวแปรยอย

คา
ความ
เชื่อม่ัน

Factor
loading

Cumulative
Variance

(%)

Commu
nalities

3 ความสะดวกในการเดินทาง

วันและเวลาใหบริการ

0.744 0.772

0.770

10.662 0.684

0.667

4 ชื่อเสียงของศิลปนผูแสดงผลงาน

ชื่อเสียงของผลงานท่ีจัดแสดง

ชื่อเสียงของหอศิลปฯผูจัดการแสดงผลงาน

0.775 0.856

0.806

0.437

9.819 0.770

0.710

0.564

5 ความหลากหลายของงานศิลปอ่ืนๆ ท่ีจัดแสดง

Total variance

- 0.755 6.205

60.267

0.564

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางกลุมผูเขาชม 5 กลุมตอเกณฑการตัดสินใจ

เกณฑการตดัสนิใจ Cluster MS
df = 4

Error Ms
df = 516

F Probability

การใหบริการและขอมูลขาวสาร

(Service and information)

30.47 0.77 39.49 .000

ตนทุนในการเขาชม(Cost of visit) 59.27 0.54 108.10 .000

การเขาถึง (Accessibility) 60.50 0.53 112.29 .000

ชื่อเสียง (Reputation) 15.53 0.88 17.50 .000

ความหลากหลาย(Variety) 38.26 0.71 53.81 .000

ตารางที่ 3 คากลางของแตละกลุมผูเขาชมหอศิลป

เกณฑการตดัสนิใจ กลุมที่

1 2 3 4 5

การใหบริการและขอมูลขาวสาร

(Service and information)

-2.87 -0.41 0.22 0.24 5.11

ตนทุนในการเขาชม(Cost of visit) 4.16 -0.34 -0.83 0.59 3.99

การเขาถึง (Accessibility) 0.63 0.78 -0.77 -0.38 3.84

ชื่อเสียง (Reputation) -1.40 -0.09 0.29 -0.23 4.18

ความหลากหลาย(Variety) 4.19 -0.09 0.84 -0.35 3.00

จํานวน (คน) 2 195 98 224 2

จํานวนเปอรเซ็นต 0.40 37.4 18.8 43.0 0.40
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บทบาทศาสตราจารยศิลป พีระศรีท่ีมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยศิลปากร

Professor Silpa Bhirasri’s influential role in the organizational culture of Silpakorn University

สโรชา เกสโร1

Sarocha Kesaro11

บทคัดยอ
การวิจัยน้ีเปนการศึกษาเชิงคุณภาพซึ่งประกอบดวยการคนควาขอมูลจากเอกสารและภาคสนาม โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบทบาทภาวะผูนําแบบคุณลักษณะพิเศษของศาสตราจารยศิลป พีระศรี ผูกอตั้งมหาวิทยาลัย

ศิลปากร และเพ่ือวิเคราะหวัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยศิลปากรปจจุบันท่ีไดรับอิทธิพลจากศาสตราจารยศิลป 

ทฤษฎีท่ีใชศึกษา แนวคิดเร่ืองอิทธิพลของภาวะผูนําและวัฒนธรรมองคกร สําหรับวิธีเก็บขอมูลใชการสังเกตแบบไมมี

สวนรวมและมีสวนรวม รวมท้ังการสัมภาษณเชิงลึกกับลูกศิษยผูอยูรวมสมัยกับศาสตราจารยศิลปคร้ังดํารงชีวิตอยู

ผลการศึกษาแสดงวา ศาสตราจารยศิลป พีระศรี หรือ คอรราโด เฟโรชี ศิลปนอิตาเลียนผูมีภาวะผูนําท่ีมี

วิสัยทัศนไกล ใหคําปรึกษาท่ีเปนประโยชน ประพฤติดีและมีความสามารถยอดเยี่ยม ศาสตราจารยศิลปในฐานะ

ปฏิมากรกรมศิลปากรไทยในป พ.ศ. 2466 ซึ่งไดรับการยกยองใหเปน “บิดาแหงศิลปะสมัยใหมแหงประเทศไทย”

ทานไดอบรมส่ังสอนนักศึกษาและแสดงฝมือในงานอนุสาวรียตางๆ ไวเปนจํานวนมาก เชน พระประธาน ณ พุทธ

มณฑล อนุสาวรียประชาธิปไตย เปนตน การท่ีทานมีบทบาทสําคัญในมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเฉพาะคําส่ังสอน

แนะนําของทานนับเปนพลังเสริมสรางคานิยมของลูกศิษยในการทํางานและดํารงชีวิต อีกท้ังดานการพัฒนาศิลปะ

และวิทยาการจนกระท่ังถึงแกกรรมในป พ.ศ. 2505 ดวยเหตุน้ีลูกศิษยจึงรวมกันสรางส่ิงรําลึกตางๆถึงศาสตราจารย

ศิลปขึ้น เชน รูปปน พิธีการ คําขวัญ และเร่ืองเลาซึ่งกลายเปนจุดกําเนิดวัฒนธรรมองคกรสวนหน่ึงของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร การศึกษาน้ีทําใหเห็นวา ผูกอตั้งสามารถสงอิทธิพลตอวัฒนธรรมองคกรไดท้ังทางตรงและทางออม 

คําสําคัญ : ศิลป พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาวะผูนําแบบคุณลักษณะพิเศษ วัฒนธรรมองคกร

Abstract
This study is a qualitative research which is composed of documentary and field research. The

objectives of this research are to study charismatic leadership role of Professor Silpa Bhirasri as the

founder of Silpakorn University and to examine Silpakorn University’s organizational culture influenced by

Professor Silpa. Theories for this study appear concepts of leadership, influence, and organizational

culture. For the methods of data collections are non participation observations and participation

observations, in depth interviews of students living in the same period of Professor Silpa’s living.

1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการสื่อสารและการพัฒนา(บริหารองคกร)

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม 73170 ประเทศไทย

M.A.Language and Culture for Communication and Development (Organizational Administration)

Research Institute of Languages and Cultures of Asia, Mahidol University, Salaya, Nakorn Pathom 73170, Thailand
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The results of the research show that Professor Silpa Bhirasri, or Corrado Feroci, a great Italian

artist of the twentieth century, expressed charismatic leadership with a progressive vision , a practical

consultation, a good behavior and abilities. Professor Silpa Bhirasri, designated “Father of Thai

Contemporary Art”, work as an official sculptor at the Fine Arts Department in Thailand in 1923, so he

educated Thai students and performed his talents in many magnificent monuments such as the Walking

Buddha at Buddha Monthon and the Monument of Democracy. Professor Silpa had the important roles at

Silpakorn University in early period, especially his practical suggestions could empower the value of his

students for working and living. He devoted his abilities for artistic and academic development until his

death in 1962 in Thailand. Therefore, his students needed to set memorial things for him, for example a

statue, rites, motto, and stories which originated a part of Silpakorn University’s organizational cultures.

The study examines that the founder can influence in the organizational cultures directly and indirectly.

Keywords : Silpa Bhirasri, Silpakorn University, Charismatic Leadership, Organizational Culture

คํานําและวัตถุประสงค
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปรียบเสมือนเบาหลอมในการผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถใน

แขนงวิชาตางๆ เพ่ือเปนประโยชนในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต สถาบันอุดมศึกษาจึงมีสวนสําคัญในการ

อบรมบมเพาะท้ังความรูในเชิงวิชาการและเชิงพฤติกรรมภายใตเงื่อนไข กฎ กติกาและขอตกลงรวมแหงการประพฤติ

ปฏิบัติของแตละสถาบันท่ีเรียกวา “วัฒนธรรมองคกร” ท้ังน้ี ธงชัย  สันติวงษและชนาธิป สันติวงษ  (2542:43) ให

ความหมายไววา “วัฒนธรรมองคกร คือ คานิยม แนวคิด และความเชื่อท่ีพัฒนา สรางสมและขัดเกลามานาน 

จนกระท่ังกลายเปนส่ิงยึดมั่นของสมาชิกองคกรท่ีใชยึดถือและปฏิบัติตามกัน สวนใหญวัฒนธรรมองคกรจะเกิดขึ้น

จากผูกอตั้งหรือผูนําท่ีไดบรรจงสรางขึ้น และบางอยางอาจสะทอนออกมาในรูปของส่ือสัญลักษณและประเพณีปฏิบัติ

ตางๆ ท่ีสามารถเขาใจกันไดในระหวางสมาชิกองคกรและสังเกตเห็นไดดวยสายตาจากบุคคลภายนอกดวย”

ผูกอตั้งหรือผูนําท่ีมีบทบาทสําคัญในกระบวนการสรางวัฒนธรรมองคกรท้ังในลักษณะทางตรงซึ่งผูกอตั้ง

หรือผูนําไดกําหนดวัฒนธรรมองคกรดวยตนเอง และทางออมซึ่งเกิดขึ้นในลักษณะท่ีสมาชิกองคกรไดรับอิทธิพลทาง

ความคิดหรือเห็นตัวอยางแนวทางประพฤติปฏิบัติจากตัวผูกอตั้ง  โดยท่ี “ความคิดและวิธีการทํางานของคณะผูกอตั้ง

และผูนํารุนแรกๆ จะคอยๆ ตกผลึกฝงแนนอยูในจิตใจของพนักงานจนกลายเปนวิธีคิดวิธีการทํางาน(วัฒนธรรม

องคการ) ท่ีพนักงานใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาตางๆ ภายในหนวยงาน” (กายารดี (Gagliardi,1986) , อ็อต 

(Ott,1989), ไชน (Schein,1992) อางในสุนทร วงศไวศยวรรณ,2540:130 )

แมวา “วัฒนธรรมองคการ เปนหัวใจสําคัญท่ีหลอหลอมพนักงานใหเกิดความเชื่อมั่นในองคการ และทุมเท

พลังงานทํางานสุดชีวิต” ( ดีลและเคนเนดี้ ( Deal & Kennedy,1982) อางใน กริช  สืบสนธ, 2537 ) ขณะเดียวกัน

“ภาวะผูนํา” ก็มีความสําคัญตอการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเชนเดียวกับสถาบันประเภทอ่ืนๆ เหตุเพราะวาปจจัย

ความสําเร็จและความกาวหนาของมหาวิทยาลัยแตละแหงคือ บทบาทภาวะผูนําและความสามารถในการจัดการของ

ผูบริหารระดับสูงของสถาบันน้ัน การบริหารสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองไดผูบริหารท่ีมีวิสัยทัศนกวางไกลเขาใจ

บทบาทท่ีสําคัญของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีตอสังคมและมวลมนุษยชาติ  มีความรูทักษะในการส่ือสารและการบริหาร 
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สรางแรงจูงใจ มีคุณธรรม จริยธรรม และความสัมพันธท่ีดีกับสถาบันอ่ืนๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ (มานิต บุญ

ประเสริฐ, 2550)

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีชื่อเสียงดานการสรางสรรคและอนุรักษศิลปะของประเทศ

ไทยแหงหน่ึงซึ่งมีวัฒนธรรมองคกรแบบโดดเดนและนาสนใจ ประกอบกับผูวางรากฐานสถาบันมีบทบาทภาวะผูนํา

ชัดเจน คือ ศาสตราจารยศิลป  พีระศรี หรือ โปรเฟสเซอร คอรราโด  เฟโรชี ( Professor Corrado Feroci ) ชาวอิ

ตาเลียนท่ีไดรับการยกยองใหเปน บิดาแหงศิลปะสมัยใหมของไทย ดวยเหตุน้ีจึงเปนประเด็นนาสนใจท่ีจะศึกษา

วิจัยในเร่ืองดังกลาว

วัตถุประสงคในการวิจัย
1) ศึกษาบทบาทภาวะผูนําแบบคุณลักษณะพิเศษของศาสตราจารยศิลป  พีระศรี 

2) วิเคราะหวัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยศิลปากรปจจุบันท่ีไดรับอิทธิพลจากศาสตราจารยศลิป  พีระศรี

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ผูวิจัยไดประยุกตใชแนวทางดําเนินการวิจัย

ตามการสืบคนวัฒนธรรมองคกรของไชน (Schein,1983, 1984,1985 cited by Vonder,1992:35-36 อางใน สุนทร 

วงศไวศยวรรณ,2540:170) ท่ีเสนอใหสืบคนวัฒนธรรมองคกรจากส่ิงบงชี้วัฒนธรรมองคกร ไดแก แหลงวัฒนธรรม

องคกร ส่ิงท่ีสมาชิกหนวยงานเรียนรู สัมภาษณผูทําหนาท่ีปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรใหแกสมาชิกหนวยงาน วิกฤต-

การณท่ีเคยเกิดขึ้นในหนวยงาน ไชนเชื่อวาขอมูลท่ีไดจากส่ิงบงชี้เหลาน้ีจะเปนเบาะแสชี้ไปถึงวัฒนธรรมองคกรไดดี

วิธีการศึกษาและรวบรวมขอมูลดําเนินการชวง พ.ศ.2552 ประกอบดวย 3 วิธี คือ 1) การศึกษาขอมูลจาก

เอกสาร(Documentary research) 2) การศึกษาภาคสนาม(field research) เปนการสังเกตท้ังแบบมีสวนรวม 

(Participant Observation)และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non Participant Observation)และ 3) การสัมภาษณ

เชิงลึก (In Depth interview) สําหรับผูใหขอมูลหลัก(Key Informant interviewing) เปนบุคคลท่ีคัดเลือกอยาง

เฉพาะเจาะจง(Purposive Sampling) โดยกําหนดคุณสมบัติใหเปนลูกศิษยท่ีไดรับการถายทอดความรูวิชาการศิลปะ

จากอาจารยศิลปโดยตรง และเปนศิลปนท่ีประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงไดรับการยอมรับในสังคม ไดรับการยกยองให

เปนศิลปนแหงชาติ หรือเปนผูใหขอมูลท่ีสามารถใหขอมูลท่ีเกี่ยวของกับคุณลักษณะพิเศษและปรัชญาแนวคิดการ

ทํางานของศาสตราจารยศิลปและบอกเลาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยศิลปากรได ผูท่ีใหขอมูลหลัก

ดังกลาวมีจํานวน 4 ทาน ไดแก  1)อังคาร กัลยาณพงศ  นักศึกษารุนท่ี 4 พ.ศ.2489 และศิลปนแหงชาติสาขา

วรรณศิลป พ.ศ. 2532 2) ชําเรือง วิเชียรเขตต นักศึกษารุนท่ี 7 พ.ศ.2493 และศิลปนแหงชาติสาขาทัศนศิลป

(ประติมากรรม) พ.ศ.2539 3) นิพนธ  ขําวิไล นักศึกษารุนท่ี 16 พ.ศ.2502 และบรรณาธิการหนังสือ “อาจารยศิลป

กับลูกศิษย” และ 4) จักรพันธุ โปษยกฤต นักศึกษารุนท่ี 18 พ.ศ.2504 และศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป

(จิตรกรรม)พ.ศ.2543 สําหรับศิษยรุนอ่ืนๆ ผูวิจัยไดขอมูลจากแหลงขอมูลเอกสารและแผนวีดีทัศน (CD/DVD)

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลท่ีสําคัญ ไดแก ประเด็นคําถามในการสัมภาษณ แบงเปน 3 สวน ไดแก 1)

ขอมูลท่ีเกี่ยวกับศาสตราจารยศิลป 2) ขอมูลท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยศิลปากร และ3) ขอมูลท่ี

เกี่ยวกับปรัชญาในการทํางานและการดํารงชีวิตของผูใหขอมูลท่ีไดรับคําสอนจากศาสตราจารยศิลป นอกจากน้ีตัว
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ผูวิจัยถือเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพ (ชาย โพธิสิตา,2552:56) ผูวิจัยจําเปนตองมีความเปนกลาง 

ตองแสดงท้ังความสามารถในเชิงศาสตรและศิลปในการเขาถึงขอมูล

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงเลือกวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เน่ืองจากมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับหัวขอเกี่ยวกับเร่ือง

วัฒนธรรมองคกรซึ่งเปนส่ิงท่ีไมอาจวัดคาออกมาเปนปริมาณไดชัดเจน  

แผนภูมิ 1 : กรอบคดิในการวจิัย

ผลการศึกษา
ผลการศึกษา “บทบาทศาสตราจารยศิลป พีระศรีท่ีมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร” ประกอบดวยประเด็นตางๆ ดังน้ี ศาสตราจารยศิลป พีระศรีกับมหาวิทยาลัยศิลปากร คุณลักษณะพิเศษ

สวนบุคคลของศาสตราจารยศิลป พีระศรี วัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ภาวะผูนําของศาสตราจารย

ศิลป พีระศรีในมหาวิทยาลัยศิลปากร ภาวะผูนํากับการสรางวัฒนธรรมองคกรมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมท้ังบริบท

สังคมไทยท่ีมีผลกระทบตอภาวะผูนําของศาสตราจารยศิลปและการสรางวัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยศิลปากร

โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

ศาสตราจารยศิลป พีระศรี กับมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ศาสตราจารยศิลป  พีระศรี เปนชาวอิตาเลียน  นามเดิมคือ โปรเฟสเซอร คอรราโด เฟโรชี ( Professor

Corrado Feroci) เกิดเมื่อวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2435 (ค.ศ.1892) ณ ตําบลซาน โจวานนี (San Giovanni) เมือง

ฟลอเรนซ(Florence) ประเทศอิตาลี  บิดาชื่อนายอารตูโด เฟโรชี (Artudo Feroci) มารดาชื่อ นางซานตินา  เฟโรชี

(Santina Feroci) อยูในครอบครัวฐานะปานกลางประกอบอาชีพคาขาย ศาสตราจารยศิลปเรียนจบจากสถาบัน

ศิลปะซานตา โครเชแหงนครฟลอเรนซ  ประเทศอิตาลี (Institute of Art Santa Croce in Florence, Italy) เมื่ออายุ 

23 ป ไดรับประกาศนียบัตรชางปน ชางเขียน และสามารถสอบเปนศาสตราจารย ไดรับเกียรตินิยมอันดับหน่ึง ซึ่ง

ไดรับการยกยองวาเปนศาสตราจารยท่ีอายุยังนอย  ทานเคยชนะการประกวดออกแบบเหรียญตราสยามในยุโรป

ตอมาพ.ศ. 2466 ทานไดรับคัดเลือกจากรัฐบาลอิตาลีใหเขามารับราชการ ตําแหนงชางปน กรมศิลปากรในประเทศ

ไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6

ในพ.ศ.2477 โรงเรียนประณีตศิลปกรรมถือกําเนิดขึ้นเพ่ือฝกอบรมวิชาศิลปะใหแกขาราชการและคนไทย

และเปนหนวยงานท่ีรองรับการทํางานของกรมศิลปากร ตอมาเปล่ียนชื่อเปน "โรงเรียนศิลปากร" โดยมีศาสตราจารย

แนวคิดทฤษฎีภาวะผูนํา

ศาสตราจารยศิลป พีระศรี

วัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยศิลปากร

บริบทสังคมไทย พ.ศ.2466-2505

แนวคิดทฤษฎีวฒันธรรมองคกร
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ศิลปเปนผูอํานวยการซึ่งยึดแนวทางการศึกษาแบบอะคาเดมี (Academy) ในยุโรปท่ีมุงเนนการฝกฝนพ้ืนฐาน ตอมา

ยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยศิลปากร ในพ.ศ.2486 การเปดสอนมีเพียงคณะเดียวคือคณะจิตรกรรมและประติมากรรม

โดยทานเปนคณบดีคนแรก ตอมาไดจัดตั้งคณะสถาปตยกรรมไทย คณะโบราณคดี  คณะมัณฑณศิลป ตามลําดับ

สวนชีวิตครอบครัว ศาสตราจารยศิลปสมรสกับแฟนน่ี วิเวียนน่ี (Fanni Vivianni) มีบุตร 2 คน เปนธิดาและ

บุตรชาย ตอมาศาสตราจารยศิลปตัดสินใจพาครอบครัวกลับไปประเทศอิตาลีเมื่อคราวประสบปญหาดานการเงินชวง

หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ตอมาทานกลับมารับราชการตอในประเทศไทยเพียงคนเดียว เพราะภรรยาไมเห็นดวยกับ

การตัดสินใจคร้ังน้ีจึงแยกทางกัน ตอมาทานสมรสคร้ังใหมกับหญิงไทยชื่อ คุณมาลินี  เคนน่ี แตไมมีบุตรดวยกัน 

ผลงานสําคัญของศาสตราจารยศิลปปรากฏท้ังผลงานดานศิลปกรรมและดานศิลปะวิชาการดังตอไปน้ี  

ผลงานดานศิลปกรรม ไดแก การปนตนแบบและควบคุมการหลอพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา

โลกท่ีเชิงสะพานพระพุทธยอดฟาฯ กรุงเทพฯ (พ.ศ.2475) การออกแบบประติมากรรมพระศรีศากยะทศพลญาณ 

ประธานพุทธมณฑล สุทรรศน ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (พ.ศ.2484) พระบรมรูปสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว สวนลุมพินี กรุงเทพฯ (พ.ศ.2484) เปนตน สวนผลงานศิลปะวิชาการ ทานแตงตําราและเขียนบทความ

วิชาการ เชน ศิลปะคืออะไร คุณคาของจิตรกรรมฝาผนัง ฯลฯ อีกท้ังการสอนรายวิชา เชน ประติมากรรม (Sculpture)

ศิลปวิจารณ (Critic of Art) เปนตน (พิพัฒน พงศระพี,2536 และ เขียน ยิ้มศิริ อางในนิพนธ ขําวิไล,2551)

คุณลักษณะพิเศษสวนบุคคลของศาสตราจารยศิลป พีระศรี

ผูวิจัยจําแนกคุณลักษณะพิเศษสวนบุคคลของศาสตราจารยศิลป พีระศรีไว  3 ประการซึ่งประยุกตมาจาก

ผลงานวิจัยของเคิรกแพทริกและล็อก (Kirkpatrick&Locke,1996 อางใน วิเชียร วิทยอุดม,2548:141) ดังตอไปน้ี คือ 

1) บุคลิกลักษณะ  สติปญญาและการปฏิบัติตน จากคําบอกเลาของลูกศิษยและผูรวมงานของอาจารย

ศิลปมาพิจารณาประกอบกับเอกสารตางๆ (นิพนธ ขําวิไล(2551),มหาวิทยาลัยศิลปากร(2543)) แสดงใหเห็นวา ทาน

เปนคนขยัน มีความรับผิดชอบสูง เมตตากรุณาตอลูกศิษย มีวิธีการสอนและใชเทคนิคการเปรียบเปรยใหเขาใจไดงาย

โดยใชท้ังกลยุทธและกุศโลบายท่ีแยบยลในการใหความรูแกลูกศิษย สามารถปรับตัวในบริบทวัฒนธรรมไทยไดดี

จนถึงขั้นรูสึกตนวาเปนคนไทย และรักบานเมืองไทย 

ตัวอยาง อรรถทวี ศรีสวัสดิ์ (นิพนธ ขําวิไล,2551:453) : “สมมติตัวฉันเปนพอของนาย พอจะตองสอนลูกใหดีเสมอ 

ถาลูกไมเชื่อไปทําไปก็ไมดี คนเขาเห็นจะตําหนิวากลาวหรือดาเอา เขาไมไดดาเฉพาะตัวนายเทาน้ัน เขาเหลาน้ันตอง

ดามาถึงพอ คือตัวฉันดวย ท่ีไมส่ังสอนลูกใหดีใชไหม นาย?”

ตัวอยาง วิชัย อภัยสุวรรณ (นิพนธ ขําวิไล,2551:620) : “ทานศาสตราจารยศิลปก็บอกกับหลวงบุณยมานพวา

“รูปรางหนาตาฉันเปนฝร่ัง แตชีวิตวิญญาณของฉันเปนคนไทยและท่ีลึกไปกวาน้ัน ฉันเปนมนุษยนะคุณหลวงฯ” หลวง

บุณยมานพก็สวนไปในทันทีเหมือนกันวา “แตมนุษยอยางโปรเฟสเซอรเปนอัจฉริยะน่ีครับ”

2) ลักษณะการใชภาษาในการส่ือสาร คือ มีวาทศิลป  ไหวพริบดี ตําหนิอยางมีชั้นเชิง   แสดงปฏิภาณ

คารมการโตตอบ แมวาพูดภาษาไทยสําเนียงไมชัดเจน  

ตัวอยาง ชําเรือง วิเชียรเขตต (สัมภาษณ 31 ม.ค.52) : อาจารยศิลปใชคําเปรียบเปรยผลงานของศิลปนท่ีทํางานไม

ลงตัว เปล่ียนสไตลของตัวเองโดยหันไปเลียนแบบตะวันตก ทานชี้ใหดูผลงานแลวบอก “นายๆ...ดูสวมสินาย”

ตัวอยาง คํากลาวของศาสตราจารยศิลปชวงท่ีนักศึกษาไปเยี่ยมทานท่ีโรงพยาบาล (นิพนธ ขําวิไล,2551) : ทาน

มักจะไลใหกลับไปทํางาน “นาย...ถาฉันตาย...นายนึกถึงฉัน นายรักฉัน นายไมตองไปทําอะไร...นายทํางาน”
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3) มุมมองและวิสัยทัศน เปนผูมองการณไกลสามารถวางแผนและเตรียมพรอมสําหรับอนาคต อีกท้ังเปน

ผูบุกเบิกวงการศิลปะไทยดวยมุมมองและแนวคิดใหมท่ีมีเหตุผล เปนผูริเร่ิมการประกวดผลงานศิลปกรรมแหงชาติใน

ประเทศไทยคร้ังแรก พ.ศ.2496 และผลักดันใหกอตั้งหอศิลปแหงชาติ 

ตัวอยาง พูน เกษจํารัส (นิพนธ ขําวิไล,2551:111) : ระหวางท่ีน่ังหลบภัยกันอยูในหลุม......ทานก็พูดวา “ฉันตองไป

ทํางาน ฉันจะลอกตําราท่ีฉันสอนใหเปน 2 ชุด  ถาชุดหน่ึงโดนระเบิด อีกชุดหน่ึงจะไดเหลือเอาไวสอนกันตอไป” การ

ลอกตําราของทาน ทานเขียนดวยมือ ดินสอปากกาในระหวางสงครามก็แสนจะหายาก 

วัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกเปน 3 ประเภท คือ 1) สัญลักษณท่ีเปนวัตถุ 

(material symbols) ไดแก สัญลักษณสีเขียวเวอริเดียนเปนสีประจํามหาวิทยาลัย รูปปนศาสตราจารยศิลป ณ ลาน

หนาคณะจิตรกรรมฯ  2)สัญลักษณท่ีเปนวาจา (verbal symbols) ไดแก เร่ืองเลาเกี่ยวกับศาสตราจารยศิลปและ

มหาวิทยาลัยศิลปากร คติพจนและคําขวัญ ไดแก “Ars Longa Brevis Vita”, “พรุงน้ีก็สายเสียแลว” , เพลงประจํา

มหาวิทยาลัยภาษาอิตาเลียน คือ เพลงซานตา ลูเชีย (Santa Lucia) ซึ่งทานชอบรองอยูบอยคร้ัง และเพลง “ศิลปากร

นิยม” ซึ่งเน้ือเพลงไทยทํานองซานตาลูเชีย 3) สัญลักษณท่ีเปนการกระทํา (action symbols) ไดแก วันศิลป พีระศรี

ตรงกับวันท่ี 15 กันยายนซึ่งเปนเสมือนวันเกิดของทาน พิธีไหวครู ครอบครูและรับนองใหม การประกวดศิลปกรรม

แหงชาติ คานิยมและแนวคิดของนักศึกษาศิลปากรคือ ขยันทํางานและมีปจเจกสูง 

ภาวะผูนําของศาสตราจารยศิลป พีระศรีในมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถพิจารณาตามแนวทาง 3

ประการ ซึ่งประกอบดวย 1) บทบาทภาวะผูนําของศาสตราจารยศิลป พีระศรีในมหาวิทยาลัยศิลปากร ถือเปนผูมี

อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบท้ังแบบอํานาจโดยตําแหนง(authority)และอํานาจโดยการประพฤติ(power) โดย

เปนท้ังผูบริหารและผูปฏิบัติการ  เปนผูวางรากฐานหลักสูตรการอบรมศิลปะ เปนผูคัดเลือกนักศึกษาเขาเรียน  สอน

ศิลปวิชาการ เคยรับหนาท่ีเปนคณบดีท้ังสองคณะในคราวเดียวกันคือ คณะจิตรกรรม-ประติมากรรม และคณะ

มัณฑนศิลป 2) คุณลักษณะพิเศษของศาสตราจารยศิลป พีระศรี ทานเปนผูเชี่ยวชาญมีความรูความสามารถท้ัง

ดานศิลปะท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จนไดรับการยกยองจากเพ่ือนรวมงานและลูกศิษยวาเปนอัจฉริยบุคคล มี

ไหวพริบในการใชภาษา มีวิสัยทัศนกวางไกล อีกท้ังนําแนวทางใหมมาใชในการศึกษา เชน การทําวิจัย(research)

และศิลปวิจารณ (art critic) ทานทํางานดวยความขยัน อดทน เปนท่ีเคารพศรัทธานาเชื่อถือ 3) ลักษณะการสราง

อิทธิพลของศาสตราจารยศิลปในการศึกษา หมายถึงอิทธิพลเชิงบวกซึ่งสอดคลองกับคุณลักษณะพิเศษเชิงจริยธรรม

ท่ีเกิดจากอํานาจเชี่ยวชาญ(Expert power) ซึ่งแสดงออกทางดานสติปญญา ความรูความสามารถพิเศษเฉพาะตัว 

และอํานาจอางอิง(Reference Power) ( เฟรนชและราเว็น (French & Raven,1995 อางใน วิเชียร วิทยอุดม

,2548:167-168) หรืออํานาจทางสังคมและคุณงามความดี (Moral and Social Power) (เอ็ดซิโอน่ี (Etzioni ) อางใน 

โตซี่(Tosi,1978:75) ใน วิเชียร วิทยอุดม,2548:166-168) ท่ีประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี ทานใชวิธีใหคําปรึกษา 

อบรมส่ังสอนเสมือนพอดูแลลูก เพ่ือสรางพลังขับเคล่ือน แรงบันดาลใจ คานิยมและผลักดันใหผูอ่ืนทําตามเปาหมาย   

ภาวะผูนํากับการสรางวัฒนธรรมองคกรมหาวิทยาลัยศิลปากร

ศาสตราจารยศิลป พีระศรีมีภาวะผูนําแบบคุณลักษณะพิเศษ (Charismatic Leadership)สามารถจูงใจ

ผูใตบังคับบัญชาและสมาชิกองคกรใหไดรับอิทธิพลทางความคิดและแนวการปฏิบัติตนท้ังลักษณะทางตรง (Direct

Way)และลักษณะทางออม (Indirect Way) ดังน้ี ลักษณะทางตรง คือ ทานเปนผูกําหนดกฎเกณฑ วิถีปฏิบัติและ

แนวคิดในการทํางานดวยตนเอง โดยปฏิบัติตนเปนตัวอยาง ใชวิธีการเขียนและใชวาจาโดยตรง เชน กฎเกณฑการ

ประกวดศิลปกรรมแหงชาติ การจัดตั้งหอศิลปแหงชาติ ฯลฯ  สวนลักษณะทางออม คือ การกระทําและแนวคิดท่ีทาน
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ถายทอดใหลูกศิษยรับรู ตอมาศิษยเหลาน้ันนํามากําหนดขอตกลงในการยึดถือปฏิบัติรวมกันตามดําริและคําส่ังสอน

ของทาน เพ่ือทําใหทานพึงพอใจในชวงท่ีมีชีวิตอยู รวมท้ังภายหลังทานถึงแกกรรมมีการกําหนดขอตกลงและการ

ปฏิบัติตนเพ่ือเปนการรําลึกถึงศาสตราจารยศิลป ไดแก  การสรางรูปปนศาสตราจารยศิลป พิธีการวันศิลป พีระศรี

และการรองเพลงซานตาลูเชีย เปนตน ถึงแมวานักศึกษารุนใหมไมเคยพบกับศาสตราจารยศิลปโดยตรง แต

วัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับการถายทอดจากรุนสูรุน ทําใหนักศึกษาหรือสมาชิกองคกรสามารถ

รับรูวัฒนธรรมองคกรผานการรับขอมูลและส่ือสัญลักษณท่ีถายทอดจากนักศึกษาซึ่งไดรับแรงจูงใจจากทานโดยตรง 

(วิเชียร วิทยอุดม,2548:148)

บริบทสังคมไทยที่มีผลกระทบตอภาวะผูนําของศาสตราจารยศิลปและการสรางวัฒนธรรมองคกรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

บริบททางสังคมไทยชวง พ.ศ. 2466-2505 ถือเปนปจจัยภายนอกองคกรท่ีมีสวนในการกําหนดรูปแบบและ

เน้ือหาวัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยศิลปากร พรอมท้ังมีผลกระทบตอภาวะผูนําของศาสตราจารยศิลป 

นอกเหนือจากปจจัยภายในองคกร เชน แนวคิดของผูบริหารสถาบันและขอตกลงของสมาชิกในองคกร ผลกระทบท่ี

เกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังดานสถานการณทางการเมือง ไดแก ชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในพ.ศ. 2485 หลวงวิจิตร

วาทการ อธิบดีกรมศิลปากรเจรจาขอใหรัฐบาลญ่ีปุนปลอยตัวศาสตราจารยศิลปและจัดการทําพิธีแปลงสัญชาติเปน

ไทย และตั้งชื่อและนามสกุลภาษาไทยวา “ศิลป พีระศรี” และดานลักษณะวัฒนธรรมไทย ไดแก ความเชื่อแบบไทย

โบราณท่ีไมนิยมใหปนรูปเหมือนจากตนแบบคนจริง เพราะเชื่อวาคนท่ีเปนแบบจะอายุส้ัน  ซึ่งลักษณะความเชื่อเชนน้ี

ถือเปนอุปสรรคในการทํางานของศาสตราจารยศิลป ดังน้ันบทบาทภาวะผูนําของศาสตราจารยศิลปและการสราง

วัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยศิลปากรในการศึกษาน้ีถือวาไดรับผลกระทบจากบริบทสังคมไทยดวย  

แผนภูมิ 2 : ภาวะผูนําศาสตราจารยศิลปกับวัฒนธรรมองคกรมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุป
ภาวะผูนํามีความสําคัญตอการบริหารจัดการองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งผูริเร่ิมวางรากฐาน ถาหากเร่ิมตน

ไดดีมีการกําหนดทิศทางอยางเหมาะสม องคกรจะพัฒนาไปอยางรวดเร็วและมั่นคงได ในการศึกษาบทบาทภาวะ

ศาสตราจารยศิลป พีระศรี

 บทบาทภาวะผูนําในองคกร

 คุณลักษณะพิเศษ

 ลักษณะการสรางอิทธิพล

วัฒนธรรมองคกรมหาวิทยาลัยศิลปากร

 สัญลักษณท่ีเปนวัตถุ

 สัญลักษณที่เปนวาจา

 สัญลักษณที่เปนการกระทํา

ลูกศิษย

บริบทสังคมไทย พ.ศ.2466-2505
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ผูนําแบบคุณลักษณะพิเศษ(Charismatic Leadership)ของศาสตราจารยศิลป พีระศรีแสดงใหเห็นอยางชัดเจนท้ัง

ดานบุคลิกลักษณะโดดเดน ความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะดาน การยอมรับในวงการศิลปะท้ังใน

ภายในองคกรและภายนอกองคกร ระดับชาติและระดับสากล  และการแสดงออกดวยการประพฤติดีงามเพ่ือจูงใจ 

ชี้แนะนักศึกษาและผูรวมงานทุกระดับชนชั้น  อีกท้ังเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล สรางสรรคนวัตกรรมการเรียนรูใน

รูปแบบใหมสําหรับวงการศิลปะประเทศไทย  จึงไดรับการยกยองใหเปน “บิดาแหงศิลปะสมัยใหมไทย” ไมวาจะ

อยูในบริบทสังคมไทยชวงเวลาใด ศาสตราจารยศิลปสามารถแสดงคุณลักษณะพิเศษจนกระท่ังเปนแรงผลักดันใหลูก

ศิษยตลอดจนผูรวมงานยอมรับและเกิดแรงศรัทธาพรอมท่ีจะปฏิบัติตนและยึดมั่นตามถอยคําสอน  ในท่ีสุดทําใหเกิด

การหลอหลอมวัฒนธรรมองคกรมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีไดรับอิทธิพลเชิงสรางสรรคจากศาสตราจารยศิลปท้ังทางตรง

และทางออม และสมาชิกองคกรยังคงยึดถือเปนคานิยมรวมและแนวทางปฏิบัติสืบทอดกันเร่ือยมา

คําขอบคุณ
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร สํานักวจิัยศิลป พีระศรี วิจิตร  อภิชาติเกรียงไกร

ตลอดจนลูกศษิยศาสตราจารยศลิป-ศิลปนอาวุโส : อังคาร กัลยาณพงศ, ชาํเรือง วเิชยีรเขตต, นิพนธ ขําวิไล, และ

จักรพันธุ โปษยกฤต
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การส่ือสารทางการเมืองผานบทเพลงของยืนยง โอภากุล และวงคาราบาวในชวงป 

พ.ศ. 2524-2552
Political communication through songs and music of Yuenyong Opakul and Carabao

band during 1981-2009 (B.E. 2524-2552)

เชาววจัน พาณิชยเสรีวศิิษฐ1

Chaowaj Phanidsareevisit1

บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาการส่ือสารทางการเมืองผานบทเพลงของยืนยง โอภากุล และวงคารา

บาว เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผสมผสานกับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative

Research) โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึกและคนควาเอกสาร  วิเคราะห

ขอมูลดวยการวิเคราะหความหมายเชิงตีความ (Interpretative Textual Analysis) รวมกับการวิเคราะหเน้ือหา 

(Content Analysis) สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลดวยคา

รอยละ  คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  โดยมีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการสรางสรรคบทเพลงและบริบทท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรคบทเพลงของยืนยง

โอภากุล และวงคาราบาว  ในชวง พ.ศ. 2524-2552

2. เพ่ือศึกษาประเด็นและนัยทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจท่ีส่ือสารผานบทเพลงของยืนยง โอภากุล 

และ วงคาราบาว ในชวง พ.ศ. 2524-2552

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอบทเพลงของยืนยง โอภากุล และวงคาราบาว ในชวง พ.ศ.

2524-2552

ผลการศึกษาพบวา  การสรางสรรคบทเพลงของยืนยง โอภากุล และวงคาราบาว มีองคประกอบ 4 สวน

ไดแก  เน้ือหาซึ่งเปนแกนสาระท่ีตองการส่ือสารความรูสึกของศิลปนขณะน้ัน  ดวยภาษาท่ีเขาใจงาย  การนําภาษาถิ่น 

หรือภาษาไทยพ้ืนบานมารอยเรียงเปนภาษาของกวี เน่ืองจากผูฟงเพลงสวนใหญเปนประชาชนท่ัวไปจึงตองใชภาษา

งายๆ ไมตองตีความ ทํานองดนตรี มีลักษณะเปนแบบร็อคผสมพ้ืนบาน มีการนําดนตรีไทยพ้ืนบานมาผสมกับ

ดนตรีสากล  แนวดนตรีมีจังหวะลีลาท่ีเราใจดวยกล่ินอายของความเปนไทย  รูปแบบเพลงมีลักษณะเปนเพลงสอง

ทอนและรองซ้ําทอนแรก  สําหรับผลกระทบตอผูฟงเพลงนอกจากความบันเทิงก็จะมีเร่ืองของการสรางคานิยม บันทึก

เร่ืองราวทางประวัติศาสตร กระตุนปลุกใจ เปนตน  

เร่ืองของบริบทท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรคบทเพลงจะมีบริบททางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ท่ีเปนแรง

บันดาลใจใหเกิดความรูสึกและจิตนาการสรางสรรคบทเพลง  ตัวอยางกรณีของบริบททางการเมืองไทยในชวงท่ี

การเมืองยังเปนประชาธิปไตยไมเต็มใบ (2520-2531) ก็จะมีผลงานเพลงชุด “ประชาธิปไตย” หรือบริบททาง

การเมือง ชวงประชาธิปไตยระบบตัวแทนท่ีแฝงดวยธนาธิปไตย (2531-2552) เหตุการณรัฐประหารป 2535 ก็จะมี

ผลงานชุด “พฤษภาทมิฬ” หรือในยุคของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ก็จะมีผลงานชุด “ตะวันตกดิน” เชน เพลง 

1 วิทยาลัยสื่อสารการเมือง  มหาวิทยาลัยเกริก  กรุงเทพมหานคร 10220 ประเทศไทย

Political Communication College, Krirk University, Bangkok 10220, Thailand
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“สมภารเซงโบสถ” “กองหน้ีทวมบาน” หรือกรณีบริบททางสังคมท่ีคนไทยหลงใหลสินคาตางชาติ ก็จะมีผลงานชุด 

“เมดอิน ไทยแลนด” เปนตน 

สําหรับประเด็นและนัยทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ท่ีส่ือสารผานบทเพลงของ ยืนยง โอภากุล และ

วงคาราบาว ในชวงป  พ.ศ. 2524-2552 มีประเด็นและนัยทางการเมือง ไดแก หลักการและกระบวนการทาง

ประชาธิปไตย การเลือกตั้งท่ีมีการซื้อสิทธิขายเสียง  นโยบายและผลกระทบนโยบาย บุคคลสําคัญทางประวัติศาสตร

และผูนําความคิดทางการเมือง พฤติกรรมนักการเมือง และการสรางความรักสมานฉันทในชาติ   ประเด็นและนัยทาง

สังคม ไดแก ความยากจน   ความไมเทาเทียมกันทางสังคม   จริยธรรมทางสังคม  เด็กและการศึกษา และธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม  ประเด็นและนัยทางเศรษฐกิจ ไดแก ราคาสินคาเกษตรกร ระบบเศรษฐกิจ  วิกฤตเศรษฐกิจ  

ความคิดเห็นของประชาชนตอบทเพลงของยืนยง โอภากุล และวงคาราบาวในชวงป พ.ศ. 2524-2552

พบวา   จังหวะทํานองเพลงของยืนยง โอภากุล และวงคาราบาว มีจังหวะท่ีเราใจกระตุนความรูสึกรวมของผูฟงเพลง

มากท่ีสุด  (คาเฉล่ีย 4.37) สําหรับบริบทท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรคบทเพลงของยืนยง โอภากุล และวงคาราบาว 

ไดแก  บริบทดานสังคมท่ีเกี่ยวกับปญหาของเยาวชนดานส่ิงเสพติด  ท่ีสะทอนใหเห็นปญหาสังคม เชน เพลงกัญชา  

เพลงทินเนอร (คาเฉล่ีย 4.34) สวนความคิดเห็นของประชาชนตอการส่ือสารทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ 

พบวา ดานการเมือง บทเพลงของยืนยง โอภากุล และวงคาราบาว ส่ือสารถึงระบอบประชาธิปไตย เชน เพลง

ประชาธิปไตย  (คาเฉล่ีย 4.34) ดานสังคม บทเพลงส่ือสารถึงปญหาเด็กและเยาวชน  (คาเฉล่ีย 4.22) และดาน

เศรษฐกิจ   บทเพลงของยืนยง โอภากุล  และวงคาราบาว สะทอนถึงการเอารัดเอาเปรียบของประเทศมหาอํานาจ 

(คาเฉล่ีย 4.22)

โดยสรุปในการศึกษาการส่ือสารทางการเมืองผานบทเพลงของ  ยืนยง  โอภากุล   และวงคาราบาว ในชวงป 

พ.ศ. 2524-2552 คร้ังน้ี  แสดงใหเห็นวา เพลงมีบทบาทสําคัญในการส่ือสารทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ 

ในลักษณะของส่ือขอมูลขาวสาร และการรณรงคสงเสริมเพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในเร่ืองท่ีดี  การรองเรียนหรือ

เรียกรอง เพ่ือกระตุนใหรัฐบาล หรือผูมีสวนเกี่ยวของสนใจแกปญหา นอกจากน้ันเพลงยังสามารถปลุกใจ  สงเสริม

สรางคานิยมใหรักสมานฉันท และสามารถบันทึกเร่ืองราว เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตร ไดเปนอยางดี  

คําสําคัญ : การส่ือสารทางการเมือง

Abstract
The objectives of this research are to Political Communication through Songs and Music of

Yuenyong Opakul and Carabao Band was conducted using qualitative and quantitative researches.

Interpretative Textual and Content Analyses were applied. Quantitative research was analyzed with

computer spreadsheet. The 3 objectives of the study were as follows:

1. to study process of song creation and context influencing song creation by Yuenyong

Opakul and Carabao band during 1981-2009

2. to study political, social and economic issue and significance communicated through songs

of Yuenyong Opakul and Carabao band during 1981-2009

3. to study people’s opinions towards songs of Yuenyong Opakul and Carabao band during

1981-2009.
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The study results showed that the creation of songs by Yuenyong Opakul and Carabao band

had comprised 4 elements including essential content for communication caused from the feelings of the

artist during the time. The language used had mostly been easy to understand. Dialect or local Thai

language had been rearranged for poetry language, because most fans had been people in general.

Therefore, the Thai language used had not needed to be translated into Thai again. Musical rhythm had

been a mixture between Rock and local songs. Thai music had been mixed with international music.

Musical rhythm had been aroused with Thainess. The songs had consisted of two parts and the first part

had been repeated. Moreover, apart from entertainment, effects on fans had included value instillation,

history recording, temptation, etc. Influences of political, social and economic contexts inspired feelings

and imaginations for song creations. During the time that democracy was incomplete (1977-1988),

“Prachathippatai” (“Democracy”) song was created. Politics during representative system of democracy

concealed with Thanathippatai (Money Democracy) (1988-2009) and the coup d’etat in 1992, “Pruetsapa

Tamil” (“Black May”) song was created. In addition, during the time of Police Lieutenant Colonel Dr.

Thaksin Shinawatra, “Tawan Tok Din” (“Sunset”), “Somparn Seng Bot” (“The abbot gets bored with the

Buddhist temple.”) and “Kong Ni Tuam Ban” (“Debt-Ridden Home”) songs were created. During the time

that the Thai people were crazy with foreign products, “Made in Thailand” song was created, etc.

Political issue and significance presented through songs of Yuenyong Opakul and Carabao

band during 1981-2009 comprised democratic principle and process including vote-buying election,

policy and its effects, important person in history and leader in political thinking, politician’s behavior and

love and harmony in nation. Social issue and significance included poverty, social inequality, social

morality, child and education and nature and environment, etc. Economic issue and significance

consisted of price of agricultural product, economic system and economic crisis.

People’s opinions towards songs of Carabao during 1981-2009 indicated that for opinion

towards song creation process, the musical rhythm of Yuenyong Opakul and Carabao band had tempted

and aroused fans’ common feelings at highest level (mean 4.37). Influential context had been social

context concerning youth and drug. It had influenced song creations by Yuenyong Opakul and Carabao

band so that they could reflect social issues including marijuana and thinner (mean 4.34) Opinions

towards political, social and economic communications consisted of politics which showed that songs of

Yuenyong Opakul and Carabao band had communicated democratic system such as “Prachathippatai”

(“democracy”) song (mean 4.34). For social aspect, the songs had communicated problems of children

and youths (mean 4.22). For economic aspect, songs of Yuenyong Opakul and Carabao band had

reflected advantages of superpower countries (mean 4.22).

Thus, songs played an important role in political, social and economic communications in terms

of data and information communications and campaign for positive behavioral adjustment promotion,

sarcasm, complaint and request in order to encourage the government and people concerned to seek
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solution in one way or another. Songs; therefore, could arouse, promote and instill value of harmony.

Meanwhile, songs could record stories and importantly historical events. By these reasons, songs could

be used as an alternative for efficient political communication.

Keyword : Political Communication

คํานําและวัตถุประสงค
เพลงมีบทบาทตอการส่ือสารทางการเมืองมาเปนเวลาชานาน และมีศิลปนหลายคนท่ีใชเพลงส่ือสารทาง  

การเมือง ท่ีมีชื่อเสียงในระดับโลกและเปนแบบอยางใหกับศิลปนอ่ืน ไมวาจะเปน บอบดีแลน (Bob Dylan) เนล ยัง 

(Neil Perciral Young) หรือ จอหนเลนนอน (John Winston Ono Lennon) เปนนักตอสูเพ่ือสันติภาพโลก ตอตาน

สงครามเวียดนามท่ีเกิดจากการกระทําของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ไดใชบทเพลงเพ่ือเรียกรองความเปนธรรมสงผลแต

ส่ิงดีๆ ใหกับสังคมโลก2 สําหรับประเทศไทย  เพลงชาติท่ีมีเน้ือหาวา  “ประเทศไทย รวมเลือดเน้ือชาติเชื้อไทย เปน

ประชารัฐ ไผทของไทยทุกสวน…” ก็มีจุดเปล่ียนมาจากนัยทางการเมืองเพราะเพลงชาติดังกลาวสะทอนใหเห็นถึง

วัตถุประสงคทางการเมืองของผูนําในยุคสมัยท่ีเปล่ียนชื่อประเทศจาก “ประเทศสยาม” มาเปน “ประเทศไทย”3

โดยเฉพาะในชวงป 2516-2519 ไดเกิดปรากฏการณแนวเพลงเพ่ือชีวิต ท่ีส่ือถึงการเอารัดเอาเปรียบ ความเหล่ือมลํ้า

ทางสังคม  การขูดรีดจากพอคานายทุน  เปนบทเพลงท่ีมีบทบาทตอการส่ือความหมายท่ีสะทอนใหเห็นปญหาความ

ยากไรของกรรมกร ชาวไร ชาวนา ใหโดดเดนทามกลางกระแสประชาธิปไตยกําลังเบงบานดวยอุดมการณเสรีนิยม 

และสังคมนิยมในชวงน้ัน  สังเกตไดจากการใชคําท่ีเปนสํานวนของนักปฏิวัติ นักตอตาน ท่ีปรากฏในเน้ือเพลง เชน คํา

วา “ชนชั้น” “ศักดินา” “นายทุน” “กระดูกสันหลัง” “หลังสูฟาหนาสูดิน” วงดนตรีท่ีเปนท่ีรูจักในสมัยน้ัน ไดแก  วง

คาราวาน  วงตนกลา  วงกรรมาชน เปนตน

ยืนยง  โอภากุล และวงคาราบาว เปนศิลปนอีกกลุมหน่ึงท่ีมีภาพลักษณและการใชบทเพลงในการส่ือสารตอ

สังคมในเร่ืองราวท่ีเกี่ยวกับการเมือง  สังคม และเศรษฐกิจ ไวเปนจํานวนมาก นับจากผลงานชุดแรก ในป พ.ศ. 2524

ถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2552) ระยะเวลาเกือบ 3 ทศวรรษ ดังกลาว การเมืองไทยและสังคมไทยมีเหตุการณเกิดขึ้นมากมาย 

และมีการเปล่ียนแปลงหลายอยาง ท่ีถูกบันทึกไวในบทเพลงของยืนยง  โอภากุล และวงคาราบาว  จึงทําใหผูวิจัย

สนใจศึกษาเหตุการณทางการเมืองผานบทเพลงของยืนยง โอภากุล  และวงคาราบาว ในชวงป พ.ศ. 2524-2552 วา

มีการส่ือสารทางการเมืองอยางไรและในลักษณะใด  โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยดังน้ี

1. เพ่ือศึกษากระบวนการสรางสรรคบทเพลงและบริบทท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรคบทเพลงของยืนยง 

โอภากุล และวงคาราบาว  ในชวง พ.ศ. 2524-2552

2. เพ่ือศึกษาประเด็นและนัยทางการเมือง  สังคม และเศรษฐกิจท่ีส่ือสารผานบทเพลงของยืนยง โอภากุล 

และวงคาราบาว ในชวง พ.ศ. 2524-2552

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอบทเพลงของยืนยง โอภากุล และวงคาราบาว ในชวง พ.ศ.

2524-2552

2 สิเหร, ผีเพลงดนตรีขบถที่เปลี่ยนแปลงโลก ,พิมพครั้งที่ 4, กรุงเทพมหานคร : เอม่ี เทรดดิ้ง, 2544 หนา 25.
3 ขจร  ฝายเทศ.การสื่อสารทางการเมืองในเพลงไทยลูกทุง พ.ศ. 2507-2547, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

2548 หนา 66.
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วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผสมผสานกับการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) การวิจัยเชิงคุณภาพใชวิธีการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึก  ศิลปนเพลง  

ส่ือมวลชน   และนักวิชาการ  จํานวน 15 คน  และวิเคราะหเอกสาร จากบทเพลงของยืนยง โอภากุล   และวงคารา

บาว   ท่ีเปนผลงานในชุดปกติ ในชวงป 2524-2552 จํานวน 452 เพลง วิธีวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหความหมาย

เชิงตีความ (Interpretative Textual Analysis) รวมกับการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) สําหรับการวิจัยเชิง

ปริมาณเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จํานวน 508 ชุด เพ่ือวิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนตอบทเพลง

ของยืนยง โอภากุล และวงคาราบาว  และวิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ  คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย

1. กระบวนการสรางสรรคบทเพลงของยืนยง โอภากุล และวงคาราบาว ในชวงป พ.ศ. 2524-2552 พบวา 

กระบวนการสรางสรรคบทเพลงประกอบดวย 4 สวน ไดแก เน้ือหาของเพลง ทํานองดนตรี รูปแบบ  และผลกระทบตอ

ผูฟงเพลง  เปนไปตามขั้นตอนของการสรางสรรคบทเพลงตามแนวทางของสุกรี เจริญสุข (2538) 4 และ ปญญา 

รุงเรือง  (2546)5 โดยเนื้อหาเพลงเปนแกนสาระสําคัญของบทเพลง เกิดจากความรูสึกของศิลปนท่ีภายใตบริบททาง

สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองขณะน้ัน หรือปรากฏการณตางๆ ท่ีเกิดขึ้นมีอิทธิพลตอการกระตุนความรูสึกนึกคิดของ

ศิลปน    ใหบันทึกเร่ืองราวหรือส่ือสารดวยภาษากวี ดานภาษาในเน้ือหาเพลงของคาราบาวท่ีเปนจุดเดนสวนใหญ

แลวจะใชภาษาท่ีส่ือสารเขาใจงาย เปนคําพ้ืนๆ ภาษาของชาวบาน   หรือบางเพลงก็มีการใชภาษาถิ่น  เชน “ไอหํา” ก็

เปนภาษาถิ่นอีสาน ท่ีเปนสรรพนามเรียกผูชาย เด็กชายท่ีนาเอ็นดู  หรือ “โฮะ” เปนภาษาถิ่นภาคเหนือ หมายความวา 

เอามารวมกัน  หรือ  คําวา “รูเบอเรอ” “ยี้” “หอย” คําเหลาน้ีลวนแตเปนภาษาชาวบานท่ีปรากฏในบทเพลง เปนตน  

นอกจากน้ีภาษาเพลงของ  ยืนยง โอภากุล และวงคาราบาว  ยังมีความหมายลึกซึ้งมากกวาคํา วลี หรือประโยค ท่ีส่ือ

ความหมายตามหลักภาษาท่ัวไป (Gibbs,1994) 6 ดังเชน บางขอความของเพลงตามดูผูแทน   “…แลมาแลดูกัน วา

ทานผูแทนเขาจะเฮ็ดอีหยัง ...เขาจะโซยอีหยัง...” ซึ่งคําวา “โซย” แปลตามภาษาชาวบานหมายถึง การกินอาหาร   

(กินอยางหิวกระหาย) แตนัยในเพลงตีความหมายมากกวาการกินอาหารท่ัวไป กลาวคือ  หมายถึงการโกงกินหรือ

การคอรัปชั่นงบประมาณของนักการเมืองวา ทําอะไรก็ไดผลประโยชนท้ังน้ัน  หรือ บางขอความของบทเพลงไอหํา  

“...ไอหําเองมันฮําเฮียว ปาท่ีเคยเขียวนํ้าจะทวมตาย เขื่อนน้ีไวใชปนไฟ  หลอกกันอยูได ชลประทาน...” เปนการ

เปรียบเทียบผลกระทบของการสรางเขื่อนวาสรางความเจริญจริงหรือไม เกษตรกรไดหรือเสียประโยชน  คําวา “ไอหํา”

ในท่ีน่ีอาจหมายถึงเกษตร ชาวบาน ซึ่งการใชภาษาเพลงของยืนยง โอภากุล และวงคาราบาวขึ้นอยูกับบริบทของ

การเขียนเพลง ดังท่ีวิตตเก็นสไตนกลาวไววา “เมื่อพูดถึงภาษาก็ตองพูดถึงวิถีชีวิตของคนในภาษาน้ันไปพรอมๆ กัน

ดวย” (“...to imagine a language means to imagine a form of life”)7 ดังขอความบางสวนของบทเพลงสมภารเซง

โบสถ “..สมภารเล่ียมเปนพระใจถึง ท้ังๆ ท่ีปากไมคอยตรงกับใจ ถึงจะบวชไดไมนานเทาไหร แตความหัวไวแกจึงได

เปนสมภาร สมภารเล่ียมเล่ียมคมสมนาม เจาของนิยามคิดใหมทําใหม แกสรางโบสถหลังโตหลังใหญ จากเงินทอง

ท่ีเล่ียไลอยางชํานิชํานาญ ….แตสัจธรรมก็ปรากฏเปนจริง เมื่อสมภารเซงโบสถใหกับเจก ชื่อวาเถาแกเสกเจาสัวเมือง

4 สุกรี เจริญสุข, ดนตรีชาวสยาม (Music Of Siam). (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538)
5 ปญญา รุงเรือง, หลักวิชามานุษยดุริยางควิทยา. (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2546), หนา  25-27.
6 Gibbs,Jr Raymond W. The Poetics of Mind : Figurative Thought, Language and Understanding, New York : Cambridge University press, 1994.
7 ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, ภาษากับการเมือง/ความเปนการเมือง, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2551, หนา 31.
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สิงค ถูกกฎหมายชอบธรรมมันก็จริง แตส่ิงท่ีไมเหลือคือความศรัทธา...ศรัทธา... ความศรัทธาท่ีเงินตราซื้อไมได ความ

ศรัทธาของประชาชนไทย ความศรัทธาท่ีไมเหลืออีกตอไป เมื่อผูคนจับได หลังสมภารเซงโบสถ”

จากตัวอยางบทเพลงจะเห็นไดวาภาษาเพลงของยืนยง โอภากุล  และวงคาราบาว  จึงมีความหมายซอนเรน 

และบางเพลงก็มีพลัง ดังน้ันเพลงจึงเปนอํานาจซอนเรน8 เพลงสมภารเซงโบสถขางตนมีการความศรัทธาในพระสงฆ

ผูปกครองวัดคือสมภาร เปนภาษาชาวบานๆ เปรียบเทียบกับผูนําท่ีเบ้ืองหนาเบ้ืองหลังท่ีประชาชนอาจจะตามไมทัน  

หรือเพลงกัญชา  คําวา “กัญชา” ก็ไมไดมีความหมายถึงส่ิงเสพติดอยางเดียว แตยังหมายถึงกลุมคนชาวฮิปป

ท้ังหลาย  หรือใบกัญชาแทนความมีเสรีภาพ9 เปนตน  ทํานองดนตรี มีลักษณะเปนร็อคผสมพ้ืนบาน มีการนําดนตรี

ไทยพ้ืนบานมาผสมกับดนตรีสากล  แนวดนตรีมีจังหวะลีลาท่ีเราใจดวยกล่ินอายของความเปนไทยทําใหเพลงคารา

บาวฟงไดในทุกชวงเวลา  และยังเปนท่ีนิยมของวัยรุนอีกดวย  รูปแบบเพลง มีลักษณะเปนเพลงสองทอนและรองซ้ํา

ทอนแรก  และสุดทาย ผลกระทบตอผูฟงเพลงนอกจากความบันเทิงก็จะมีเร่ืองของการสรางคานิยม เชน เพลง 

“เมด อิน ไทยแลนด” เพ่ือรณรงคใหคนกินของไทยใชของไทยเพราะคนไทยนิยมสินคาประเทศญ่ีปุนในชวงป 2527

หรือเพล ง  “พออยูพอกิน” เพ่ือสงเสริมการทําเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในชวงวิกฤติเศรษฐกิจป 2541 ซึ่งมีเน้ือหาบางสวนดังน้ี  “ทํานาเพียง 5 ไร ไดขาวกินตลอดป พืชไรไมผลดี แฟง

แตงกวา 5 ไรพอบอนํ้า 3 ไรน้ัน เล้ียงพืชพันธุปลาในบอ 2 ไรเปนเรือนหอ พอใหมาทฤษฎีใหม ตราบใดท่ียังมีดิน

เรายังมีกินมีอยูตลอดไปบรรพบุรุษคนไทยเอาหลังสูฟาเอาหนาสูดิน ตราบใดท่ียังมีแรงจะแปลงไรนาเปนผลิตผล

พอเพียงใหเล้ียงตัวตนเปนพลเมืองพออยูพอกิน…” การบันทึกเร่ืองราวทางประวัติศาสตร กระตุนปลุกใจ ก็จะมีเพลง  

เจาตาก   องคดํา  พฤษภาทมิฬ  เปนตน  เพลงจึงมีผลกระทบตอผูฟงเพลงอยู 2 นัย คือ เร่ืองแรก บทเพลงสามารถ

บอกเลาเร่ืองราวตางๆ ไปสูผูฟงเพลงได น่ันหมายถึงผูฟงไดรับรูขอมูลขาวสารจากเพลง เร่ืองท่ีสอง เพลงสามารถ

รณรงคเพ่ือนําไปสูการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมได

เพลงจึงมีบทบาทในการบันทึกเร่ืองราวความเปนไปของสังคม  ซึ่ง ยืนยง  โอภากุล หัวหนาวงคาราบาว

ไดเปรียบเทียบบทบาทของเพลงคาราบาวไววา “เพลงของคาราบาวเปรียบเหมือนกับรายงานขาวหนังสือพิมพ  

บอกเลาเร่ืองราวตางๆ ที่ปรากฏขึ้นในสังคมตามชวงเวลาที่แตกตางกัน” 10 เชนเดียวกับ ลือชัย งามสม (ดุก)

มือคียบอรดสมาชิกวงคาราบาวอีกคนท่ีกลาววา  “ทุกเหตุการณสําคัญๆ จะถูกบันทึกในบทเพลงอยูในเพลง

ของ คาราบาวเสมอ อยากรูเร่ืองอะไรฟงเพลงคาราบาวก็จะรู  อาทิ เร่ืองตึกเวิรลเทรดถูกถลมเม่ือใดหยิบ
เพลง   คาราบาวมาฟงก็จะรู  อยากรูสึนามิเกิดขึ้นเม่ือใดฟงเพลงคาราบาวก็จะรู และอีกหลายเร่ืองราวไป

ฟงก็จะรูเอง เพลงจึงเปนปฏิทินเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมและในโลกนี้”11 แสดงใหเห็นวาบทเพลงน้ัน

สามารถบรรยายถึงสภาพบานเมือง ประวัติศาสตร  เหตุการณสําคัญ  สงคราม 12 บทเพลงจึงบรรจุเร่ืองราวท่ี

หลากหลายในชวงเวลาท่ีผานมา การใชบทเพลงเพ่ือส่ือสารทางการเมือง  จึงเปนการใชเพลงในฐานะตัวแทน

ประชาชนเรียกรองประชาธิปไตย ใชตักเตือนรัฐบาลผานบทเพลง และใชเหน็บแนมเสียดสีการทํางานของรัฐบาล เปน

ตน  นอกจากน้ียืนยง โอภากุล  ยังไดพูดถึงการแตงเพลงท่ีอิงกับบริบททางการเมืองไววา 

8 เจิมศักดิ์ ปนทอง และอมรา ประสิทธิรัฐสินธุ, รูทันภาษารูทันการเมือง, กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพขอคิดดวยคน, 2547, หนา 10.
9 ขจร  ฝายเทศ. สัมภาษณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2552.
10 ยืนยง โอภากุล, สัมภาษณ  วันที่ 27 พฤษภาคม 2552
11 ลือชัย งามสม สัมภาษณ, วันที่  27 กรกฎาคม 2552
12 ลิขิต ธีรเวคิน  สัมภาษณ, วันที่  2 กรกฎาคม 2552
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“เพลงท่ีพูดถึงสภาวะทางการเมืองก็ไดทํามาโดยตลอด ในแตละรัฐบาลจะมีเพลง

ออกมาอยูเร่ือยๆ  ในสมัยของปาเปรม (พลเอกเปรม  ติณสูลานนท) เปนนายกรัฐมนตรี ก็จะมีเพลง

ประชาธิปไตย  ...ประชาธิปไตยรูเบอเรอเลย... เพราะชวงน้ันเปนพวกขุนศึกท่ีกุมอํานาจเรา  หรือในชวงสุ

จินดา (พลเอก สุจินดา       คราประยูร) เราก็มีเพลงลางบาง   บ๊ิกสุ  พฤษภาทมิฬ  หรือในยุคของ

ทักษิณ (พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) ก็มีเพลงสมภารเซงโบสถ ในชุดตะวันตกดิน  และในสภาวการณทาง

การเมืองท่ีมีความขัดแยงในปจจุบันก็มีเพลง ยังมีประเทศไทย  และลาสุดก็ คือ เพลงหยุดทํารายประเทศ

ไทย ซึ่งผมไดผลิตผลงานเพลงออกมาตลอดภายใตบริบททางการเมืองท่ีแตกตางกัน” 13

2. ประเด็นและนัยทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจท่ีส่ือสารผานบทเพลงของยืนยง โอภากุล และวงคารา

บาว ในชวง พ.ศ. 2524-2552

2.1 ประเด็นและนัยทางการเมืองท่ีส่ือสารผานบทเพลงของยืนยง  โอภากุล และวงคาราบาว ในชวงป 

พ.ศ. 2524-2552 พบวามีประเด็นและนัยทางการเมืองท่ีส่ือสารผานบทเพลงของยืนยง โอภากุล และวงคาราบาว  

จํานวน 119 เพลง มีเน้ือหาเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทางการเมือง   นโยบายรัฐบาลและผลกระทบจาก

นโยบายรัฐบาล  เชน เพลงนิค  เปาบุนจิ้นกับคนตัดไม  ธนาคารโลก  โอท็อป ปุระชัยเคอรฟว   ไขหวัดนก วัคซีนเพ่ือ

ชีวิต กองหน้ีทวมบาน  เปนตน บุคคลสําคัญทางประวัติศาสตรและผูนําความคิดทางการเมือง เชน เพลงมองอยาง

ปรีดี   ดาวแหงโดม  คานธี  อองซานซูจี   เซ กูวารา  เปนตน  เพลงท่ีสะทอนพฤติกรรมนักการเมือง เชน สัญญาหนา

เลือกตั้ง นรกคอรัปชั่น  สัจจะ 10 ประการ ตามดูผูแทน  เตาหูยี้  เซียมหลอตือ เปนตน  และเพลงท่ีเกี่ยวกับการสราง

ความรักและสมานฉันทในชาติ เชน เพลงแผนดิน  ขวานไทยใจหน่ึงเดียว  สามัคคีประเทศไทย  ยังมีประเทศไทย  เปนตน

2.2 ประเด็นและนัยทางสังคมท่ีส่ือสารผานบทเพลงของยืนยง โอภากุล และวงคาราบาว ในชวงป พ.ศ.

2524-2552 มีจํานวน 214 เพลง ประกอบดวย 7 ประเด็น ไดแก 1) ความยากจน  2) ความไมเทาเทียมกันทางสังคม 

เชน      ชนชั้นแรงงาน สังคมเมืองและชนบท ชนกลุมนอย และเพลงท่ีเกี่ยวกับเพศท่ีสาม  3) จริยธรรมทางสังคม  4)

การศึกษา เด็กและเยาวชน 5) ยาเสพติดและอบายมุข 6) ศิลปวัฒนธรรม และ 7) ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประเด็น

ทางสังคมท่ีส่ือสารผานบทเพลงดังกลาวน้ี  มีนัยทางสังคมสวนหน่ึงเปนผลมาจากทางการเมืองท่ีเกิดจากนโยบายการ

พัฒนาประเทศของรัฐบาล  การเปล่ียนแปลงทางการเมือง  สงผลตอการเกิดปญหาดานสังคม

2.3 ประเด็นและนัยทางเศรษฐกิจท่ีส่ือสารผานบทเพลงของยืนยง โอภากุล และวงคาราบาว ในชวงป        

พ.ศ. 2524-2552 มีจํานวน 20 เพลง เน้ือหาของบทเพลงสะทอนถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย และวิกฤต

เศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นไมวาจะเปนวิกฤตตมยํากุง ท่ีเกิดขึ้นในชวงป 2540 หรือวิกฤตแฮมเบอรเกอร ท่ีเกิดขึ้นในชวงป 

2551 เชน      เมดอินไทยแลนด 2552 หรือการสะทอนใหเห็นนโยบายของรัฐบาลทางดานเศรษฐกิจ  เชน เพลง

เวลคัมทูไทยแลนด  ซึ่งเปนนโยบายท่ีใชทองเท่ียวมานําเศรษฐกิจ เปนตน

3. ผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอบทเพลงของยืนยง โอภากุล และวงคาราบาว มีดังน้ี ความเห็น

ของประชาชนตอกระบวนการสรางสรรคบทเพลงของยืนยง โอภากุล และวงคาราบาว พบวา บทเพลงมีจังหวะทํานอง

เพลงท่ีเราใจกระตุนความรูสึกรวมของผูฟงเพลงมากท่ีสุด รองลงมา คือ บทเพลงผลตอการโนมนาวผูฟงใหเกิดความ

รักชาติ และเห็นคุณคาของความเปนไทย  เชน  เมดอินไทยแลนด   ทํามือ   สามัคคีประเทศไทย  เปนตน และยืนยง 

โอภากุล และวงคาราบาวเปนวงดนตรีเพ่ือชีวิตท่ีมีเอกลักษณในการส่ือสารทางการเมืองและไดรับความนิยมตลอดมา   

สวนบริบทท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรคบทเพลงของยืนยง  โอภากุล และวงคาราบาว  พบวา บริบทดานปญหาสังคม

13 ยืนยง โอภากุล, สัมภาษณ   วันที่ 27 พฤษภาคม 2552
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ท่ีเกี่ยวกับเยาวชน  ดานส่ิงเสพติด มีอิทธิพลตอการแตงเพลงของยืนยง โอภากุล  และวงคาราบาว มากท่ีสุด 

รองลงมา คือ ความยากลําบากของผูคนในสังคม เชน เพลงยายสําอาง เพลงวณิพก เปนตน  สําหรับความคิดเห็นของ

ประชาชนตอการส่ือสารทางการเมืองผานบทเพลงของยืนยง  โอภากุล และวงคาราบาว พบวา บทเพลงของยืนยง 

โอภากุล และ วงคาราบาว  ส่ือสารถึงระบอบประชาธิปไตย มากท่ีสุด  เชน  เพลงประชาธิปไตย  รองลงมา คือ บท

เพลงสะทอนพฤติกรรมของนักการเมืองท่ีปลอยปละละเลยประชาชนเมื่อผานการเลือกตั้งไปแลว  เปนตน 

สรุป

การศึกษาการส่ือสารทางการเมืองผานบทเพลงของ  ยืนยง โอภากุล   และวงคาราบาว ในชวงป พ.ศ.

2524-2552 คร้ังน้ี  สะทอนใหเห็นวาเพลงมีบทบาทสําคัญในการส่ือสารทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือใช

ส่ือขอมูลขาวสาร และรณรงคสงเสริมเพ่ือเปล่ียนพฤติกรรมท่ีดี  เพ่ือเรียกรองกระตุนใหรัฐบาล หรือผูมีสวนเกี่ยวของ

สนใจแกปญหาใหประชาชน นอกจากน้ันเพลงยังสามารถบันทึกเร่ืองราวและเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตร ได

เปนอยางดี   

คําขอบคุณ

ดุษฎีนิพนธเลมน้ีสําเร็จลงไดดวยความชวยเหลือจากคณาจารยทุกทานท่ีมหาวิทยาลัยเกริก อาทิ 

ศาสตราจารย ดร.ลิขิต  ธีรเวคิน  ใหขอมูลดานวิชาการและใหความสนใจกับเร่ืองท่ีศึกษา รองศาสตราจารย 

ดร. จุมพล   หนิมพานิช  ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธท่ีคอยใหคําชี้แนะติดตามความกาวหนาการจัดทําอยางสม่ําเสมอ  

ขอบคุณสมาชิก  ศิลปนวงคาราบาว โดยเฉพาะคุณยืนยง โอภากุล ท่ีเสียสละเวลาใหขอมูลท่ีเปนประโยชน  ขอบคุณ

อาจารย ชินกร ไกรลาศ  ศิลปนแหงชาติ  และครอบครัวท่ีคอยใหกําลังใจเสมอมา และตองขออภัยท่ีไมอาจกลาวนาม
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วิธีการบอกเวลาในภาษาซาไกแต็นแอน ท่ีอําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง

The temporal expressions in Sakai Taenaen at Pabon District, Phatthalung Province

มธุรส คุมประสิทธิ์1

Maturot Kumprasit1

บทคัดยอ

งานวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาวิธีการบอกเวลาในภาษาซาไกแต็นแอน จากผูบอกภาษาอําเภอปาบอน 

จังหวัดพัทลุง จํานวน 12 คน ซึ่งประมาณอายุวาเปนวัยรุน วัยผูใหญ และวัยชรา  ชวงอายุละ 4 คน โดยมุงศึกษา

วิธีการบอกจุดของเวลา (point of time) และระยะของเวลา (period of time) รวมท้ังศึกษาโลกทัศนท่ีสะทอนจาก

วิธีการบอกเวลา ผลการศึกษาพบวาชาวซาไกแต็นแอนไมมีการใชระบบตัวเลข แตมีวิธีการบอกจุดของเวลาภายใน 1

วัน โดยสังเกตจากธรรมชาติ  อาชีพ และพฤติกรรมของคน มีการบอกวันในรอบสัปดาหตามลักษณะ อดีต ปจจุบัน 

อนาคต มีการบอกเดือนตามฤดูกาล และตามฤดูของผลไมในปา และโดยการสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว มีการ

บอกปตามเหตุการณบานเมือง และตามประวัติศาสตร สวนการบอกระยะเวลาพบวิธีการบอกระยะเวลา

โดยประมาณ คือ การใชหนวยสรางคําจํานวนนับกับคําบอกเวลา วิธีการบอกเวลาสะทอนใหเห็นโลกทัศน คือ ชาวซา

ไกมองวาเวลามีความสัมพันธกับส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ คน และสัตวอยางใกลชิด มองวาเวลาเปนส่ิงท่ีมีลําดับตาม

แนวคิดอดีต ปจจุบัน และอนาคต และมองวาเวลาเปนส่ิงท่ีหมุนเวียนตลอดไมหยุดน่ิง วิธีการบอกเวลาเหลาน้ียัง

สะทอนใหเห็นวิถีชีวิตของชาวซาไกท่ีมีความผูกพันกับธรรมชาติและเขาใจพฤติกรรมของสัตวปาเปนอยางดี  การ

ดํารงชีวิตอยางเรียบงาย ไมมีหมอ ไมมีโรงพยาบาล ทําใหเกิดการเรียนรูวิธีการรักษาโรคจากสมุนไพรในปากระท่ัง

สามารถทําเปนอาชีพได

คําสําคัญ : วิธีการบอกเวลา ภาษาซาไก

Abstract
This research aims to study how to tell time in a Sakai Taenaen language that is supported by

Informant from Pabon district, Phatthalung Province of which approximately 12 people as a young adults

middle adults and old age 4 people, primarily by people learn how to tell point of time and period of time

as well as educational horizons that reflect the way tell time. Found that people supported Sakai Taenaen

is not the number used. But how to tell points of time within 1 day by observing the behavior of natural

and professional people. Tell a day in the week as a way of telling the future now past month seasonality.

Said the summer months of fruits in the forest. Tell months of observation from the animal behavior. And is

said year by the government events and History. How to tell time that is estimated to create a unit with a

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย

Master’s Degree Level Student, in The Field of Thai, Faculty of Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand
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count telling time. How to tell time reflects the perspective that people look at Sakai tribe is associated

with the natural environment. People and animals closely. Look at that sequence is the idea, past present

and future and see that time is not always flow stops. And see that time is not always flow stops. How to

tell time they also reflect the lifestyle of people who are affiliated with Sakai and understanding natural

behavior of wildlife as well. The simple life is Sakai life style no doctor no hospitals. Learn how to make

the treatment of herbs in the forest can be made even professional.

Keywords : Temporal Expressions, Sakai language

คํานําและวัตถุประสงค
มนุษยจะตองประกอบกจิกรรมตาง ๆ ในชวงเวลาท่ีตางกัน การใชภาษาท่ีบงบอกถึงเวลาแตละชวง จึงเปน

ส่ิงท่ีจําเปนมาก แมคนไทยสมยัโบราณยังไมมีนาฬิกาบอกเวลา แตก็อาศัยปรากฏการณของธรรมชาติและส่ิงรอบตวั

เพ่ือบอกเวลา เชน การเคาะสัญญาณ โดยกลางวันใชตฆีอง กลางคืนใชตีกลอง เหตุท่ีถือเอาเสียงฆองและเสียงกลอง

เปนเคร่ืองกําหนดเวลาน้ีจงึไดเกดิคําวา “โมง” ซึ่งเปนชื่อเรียกตามเสียงฆองในเวลากลางวัน และเกิดคาํวา “ทุม” เปน

ชื่อเรียกตามเสียงกลองในเวลากลางคืน ตอมาจงึมกีารประดษิฐนาฬิกาขึ้นใช จากความพยายามท่ีจะคิดประดษิฐ

เคร่ืองบอกเวลา หรือหาวิธีการบอกเวลาไมวาจากธรรมชาติหรือการเคาะสัญญาณ แสดงใหเห็นวามนุษยตองการ

เวลาท่ีเขาใจท่ีตรงกัน และไมเกิดความผิดพลาดในการติดตอส่ือสาร 

นอกจากน้ันวิธีการบอกเวลายังสะทอนโลกทัศน สภาพสังคมและวัฒนธรรมดวย เพราะวัฒนธรรมการใช

ภาษาเกิดจากส่ิงแวดลอมรอบตัวเปนสําคัญ หลักฐานทางภาษาจะแสดงออกถึงวัฒนธรรมระหวางมนุษย วิถีชีวิต 

ความผูกพันใกลชิดกับส่ิงแวดลอม ภาษาจะเปนเคร่ืองมือในการบันทึก ถายทอด และสะทอนวัฒนธรรมของทองถิ่น

น้ัน ๆ ดวย 

ซาไกเปนชนกลุมนอยในประเทศไทยท่ีพูดภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติก จึงเปนประเด็นท่ีนาสนใจศึกษาวา

ชาวซาไกท่ีอาศัยอยูในปา  ไมมีนาฬิกาใชเพ่ือบอกเวลา เมื่อจําเปนตองส่ือสารพวกเขาจะกระทําอยางไร วิธีการบอก

เวลาจะสะทอนโลกทัศนแนวคิดของพวกเขาอยางไร ดังน้ันผูวิจัยจึงประสงคท่ีจะศึกษาวิธีการบอกเวลาในภาษาซาไก

แต็นแอน ท่ีอําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง และศึกษาโลกทัศน สภาพสังคม และวิถีชีวิตท่ีสะทอนจากวิธีการบอกเวลา

ดวย

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพ่ือศึกษาวิธีการบอกเวลาในภาษาซาไกแต็นแอนท่ีอําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง

2. เพ่ือศึกษาโลกทัศน สภาพสังคม และวิถีชวีิตท่ีสะทอนจากวิธีการบอกเวลาในภาษาซาไกแต็นแอน 

วิธีดําเนินการวิจัย
1. การคัดเลือกชมุชนของผูบอกภาษา

ผูวิจัยไดคัดเลือกชุมชนของชาวซาไกท่ีไดสรางทับของตนเองอยูรวมกันเปนกลุม  เพ่ือจะไดภาษาท่ีชาวซาไก

ใชติดตอส่ือสารเปนท่ีเขาใจกันภายในกลุมของตนเอง ดังน้ันผูวิจัยจึงไดคัดเลือกชาวซาไกแต็นแอนท่ีอาศัยอยูใน

อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุงซึ่งเปนมีชาวซาไกท่ีอาศัยอยูรวมกันเปนกลุม เปนครอบครัว



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

O-135

2.การคดัเลือกผูบอกภาษา

ผูวิจัยไดคัดเลือกผูบอกภาษา 12 คน ซึ่งไดประมาณอายุวาเปนวยัรุน วัยผูใหญ และวยัชรา ผูบอกภาษาทุก

คนตองพูดภาษาซาไกเปนภาษาแรก และใชภาษาซาไกส่ือสารในชีวิตประจําวัน 

3.วิธีการเก็บขอมูล

วิธีการเก็บขอมูลเปนการสอบถามผูบอกภาษา โดยผูวิจยัจะใชวิธกีารตัง้คําถาม เชน การถามเวลาภายใน 

1 วัน จะใชคําถามวา ตั้งแตระยะเวลาท่ีเร่ิมตั้งแตเห็นแสงสีแดงจับทองฟา จนกระท่ังมืด จะเรียกวาอยางไรบาง และ

จะถามวาหลังจากน้ันจะดูเวลา หรือ บอกเวลาวาอยางไรบางตอไปจนกระท่ังแสงสีแดงจับทองฟาอีกคร้ัง เปนตน โดย

การสอบถามผูวิจัยจะใชภาษาไทยถิ่นใต และใหผูบอกภาษาพูดเปนภาษาซาไก และแปลเปนภาษาไทยถิ่นใตใหฟง

อีกคร้ัง

4. การวเิคราะหขอมูล

ผูวิจัยจะนําขอมูลท่ีรวบรวมมาแบงเปน 2 กลุม กลุมท่ีหน่ึงคือ กลุมคําบอกจุดของเวลา วัน เดือน ป ซึ่งเปน

คําท่ีแสดงตําแหนงหรือลําดับของเวลา ชวยตอบคําถามท่ีวา เมื่อไร ได และกลุมท่ีสองคือ กลุมคําบอกระยะของเวลา 

ซึ่งเปนคําท่ีบอกชวงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง แสดงชวงเวลาท่ีส้ัน ยาว หรือ จํานวนของเวลา ซึ่งตอบคําถามท่ีวา 

เวลานานเทาไร ได  จากน้ันนําขอมูลเหลาน้ีไปวิเคราะหตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว และสรุปผลการวิเคราะห

ผลการวิจัย

วิธีการบอกจุดของเวลาภายใน 1 วันในภาษาซาไก
วิธีการบอกเวลาโดยสังเกตจากพระอาทติย

คําท่ีมคีวามหมายตามระดับแสงสวางของพระอาทิตย

ชวงเวลาตัง้แตเชาจนถงึสวาง1

เชน  l pa ‘เชามดื’ (หมายถึง เวลาเมื่อแสงสีแดงเร่ิมจับขอบฟา  มองอะไรไมชัด)

cu y ‘ฟาสาง’ (หมายถึง เวลาเมื่อมองเห็นแสงสีแดงจับขอบฟามากขึ้น เร่ิมมองเห็นชัดขึ้น)

hak hek ‘สวาง’

ca he ‘สวางเต็มท่ี’

ชวงเวลาตั้งแตเย็นจนถึงค่าํ                     

เชน hak ht ‘มืด’

คําท่ีมคีวามหมายบงบอกตาํแหนงหรือการเคล่ือนท่ีของพระอาทิตย

ชวงเวลาตั้งแตเชาจนเท่ียง

เชน   ka t la wet ‘ตะวนัขึ้น’

wat bw ‘ตะวนัหนาเท่ียง’ (หมายถงึ ตะวันตรงหัว คือ ตอนเท่ียงตรง)

ชวงเวลาตั้งแตหลังเท่ียงจนเย็น

เชน am yek ‘บาย เลยเท่ียงตรงไปไมมากนัก’

li duy ‘บาย’

am duy ‘บายแก ๆ ไปจนถึง ดวงอาทิตยเร่ิมตกดิน’

1 การกําหนดเสียงในภาษาซาไกเปนสัทอักษรในบทความนี้ใชตามที่ปรากฏในวิทยานิพนธของเสาวณีย  พากเพียร (2532)



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

O-136

วิธีการบอกเวลาโดยสังเกตจากพระจันทร

เชน ka ce la wet ‘พระจันทรขึ้น’

ka ce ka tn ‘พระจันทรแดง’ (หมายถึง ชวงเวลาพระจันทรเต็มดวง)

วิธีการบอกเวลาโดยสังเกตจากดวงดาว

เชน ki s pa lit ‘ดาวดับ’ (หมายถงึ ชวงเวลาใกลสวาง มองไมเห็นดาวแลว)

วิธีการบอกเวลาโดยสังเกตจากพฤตกิรรมของสตัว

เชน ta wh pi ya ‘ชะนีดัง’ (หมายถึงเวลาท่ีชะนีรองคือ ชวงเชาเวลาฟาสาง)

hk cik l som ‘นกบินเขารัง’ (หมายถึง ตอนเย็นกอนฟาจะมืด )

ba si haw pa la ‘คางกินยอดไม’ (หมายถึง ตอนเชาตรู)

wac h lt ka b ‘กระรอกเจาะผลไม’ (หมายถงึ ชวงเชา มกัหมายถงึตอนสาย)

ma nuk ka du ek ‘ไกขัน’ (หมายถึง ชวงเชาเวลาฟาสาง)

วิธีการบอกเวลาจากอาชพี

คําท่ีเกี่ยวของกับอาชีพขายยาสมนุไพร

เชน ma k s ce ‘ตอนขายรากไม’ (หมายถึง ชวงเวลาตอนเชา)

วิธีการบอกเวลาโดยสังเกตจากพฤตกิรรมของคน

เชน  haw na si cu y ‘กินขาวเชา’ (หมายถึง ชวงเวลาตอนสายหลังจากการออกไปหา

สัตวและหัวมันแลว                                                                      

haw na si am duy ‘กินขาวเย็น’ (หมายถงึ ชวงเวลาเย็นกอนจะมดื)

hp ha lu ba si ‘ตอนยิงคาง’ (หมายถึงชวงเชามืด)

hp c tak op ‘ตอนขุดหัวมันปา’ (หมายถงึชวงเชาตรู)

hp tt tak op ‘ตอนหมกหัวมันปา’ (หมายถงึชวงเชา มักหมายถงึตอนสาย)

วิธีการบอกวันในรอบสัปดาห
การบอกวันตามลกัษณะ อดีต  ปจจุบัน อนาคต       

วันท่ีบงบอกเวลาชัดเจน

เชน  ti kaw ‘วันน้ี’

na al ‘วันตอจากวันน้ี’

ka duy ‘วันกอนวนัน้ี 1 วัน’

วันท่ีบงบอกเวลาไมชัดเจน

เชน  na ht ‘วันขางหนาหลายวัน’
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วิธีการบอกเดือน
วิธีการบอกเดือนตามฤดูกาล

การบอกเดือนตามการสังเกตจากนํ้าฝน

เชน  hu yan ‘หนาฝน’ (หมายถงึชวงเดือนท่ีมีฝนตกชุกคือเดอืนสิงหาคม – ธันวาคม)

การบอกเดือนตามการสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว

เชน hp i kan la wet bm ‘ตอนปลาขึ้นมาก ‘

(หมายถงึ ชวงฤดูฝนเดือนสิงหาคม – ธันวาคม คือปลาจะขึ้นมามาก ท้ังบริเวณนํ้าตก และท่ีนํ้าขงั)

hp kan c cn cn ‘ตอนมูสังมา’

(หมายถงึ ชะมด หรือ อีเห็น เปนสัตวปา มีลักษณะคลายแมว มีลําตัวยาว ขาส้ัน หางยาว หนาแหลม จะมาใหเห็น

ในชวงฤดูฝน คือเดือนสิงหาคม – ธันวาคม)

hp nt am dy ‘ตอนหอยทากมา’

(หมายถงึชวงฤดูฝน เดือนสิงหาคม – ธันวาคม จะเห็นหอยทากมากกวาปกต)ิ

hp pa o cn cn ‘ตอนตะกวดมา’

(หมายถงึชวงฤดูรอน เดือนกมุภาพันธ- เมษายน ตะกวดจะมาปรากฏใหเห็นมากเน่ืองจากชวงน้ีตะกวดจะพากัน

ออกมาตากแดด)

การบอกเดือนตามฤดขูองผลไมในปา

เชน hp ha bon ta ch
k ‘ตอนเงาะสุก’ (หมายถงึ ชวงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม)

hp m ye ta ch
k ‘ตอนทุเรียนสุก’ (หมายถึง ชวงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม)

l k ta ch
k ‘ตอนลองกองสุก’(หมายถึง ชวงเดือนกรกฎาคม – กันยายน)

pa wo ta ch
k ‘ตอนมะมวงสุก’ (หมายถงึ ชวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม)

วิธีการบอกป
การบอกปตามเหตกุารณบานเมือง ประวัติศาสตร

เชน  hp b h ka bun ka ay ‘ตอนเคร่ืองบินเตม็ทองฟา’

(หมายถงึปสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ป พ.ศ. 2482)

วิธีการบอกระยะเวลาโดยประมาณ
คําบอกเวลาโดยใชหนวยสราง

คําจาํนวนนับกับคําบอกเวลา

เชน bm cu y ‘หลายฟาสาง’ (หมายถึง ฟาสางหลายคร้ัง, หลายวัน)
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โลกทัศนท่ีสะทอนจากวิธีการบอกเวลา
การศึกษาวิธกีารบอกเวลาตาง ๆ ในภาษาซาไก ทําใหมองเห็นโลกทัศนท่ีเกีย่วกับเวลา คือ 

1. ผูพูดภาษาซาไกมองวาเวลามคีวามสัมพันธกับส่ิงแวดลอมธรรมชาติ คน และสัตวอยางใกลชิด โดยนําส่ิง

เหลาน้ีมาชวยบอกเวลา เชน

l pa ‘เชามืด’ (หมายถึง เวลาเมื่อแสงสีแดงเร่ิมจับขอบฟา  มองอะไรไมชัด) เปน

การนําคําท่ีมคีวามหมายตามระดับแสงสวางของพระอาทิตยมาบอกเวลา

ta wh pi ya ‘ชะนีดัง’ (หมายถงึเวลาท่ีชะนีรองคือ ชวงเชาเวลาฟาสาง) เปนการ

นําคําท่ีเกิดจากการสังเกตพฤตกิรรมของสัตวมาบอกเวลา

hp c tak op ‘ตอนขุดหัวมันปา’ (หมายถึงชวงเชาตรู) เปนการนําคาํท่ีเกิดจากการสังเกต

จากพฤติกรรมของคนในชมุชนของตนมาบอกเวลา

2. ผูพูดภาษาซาไกมองวาพฤติกรรมของคนและสัตวท่ีปฏิบัติทุกวนัเปนกิจวัตรน้ันมีความสัมพันธกบัเวลา

โดยสามารถนํามาบงบอกเวลาได เชน 

hk cik l som ‘นกบินเขารัง’ (หมายถงึ ตอนเย็นกอนฟาจะมดื )

hp c tak op ‘ตอนขุดหัวมันปา’ (หมายถึงชวงเชาตรู)

3.ผูพูดภาษาซาไกมีมมุมองตอการแบงชวงของเวลาภายใน 1 วัน เปน 2 สวน คือกลางวันและกลางคืน แต

ไมไดบงบอกจดุของเวลาท่ีละเอียดและชัดเจนมากนักคือไมมวีิธีการบอกเวลาโดยใชระบบตวัเลข เชน

hak hek ‘สวาง’

hak ht ‘มืด’

4. ผูพูดภาษาซาไกมองวา เวลาเปนส่ิงท่ีมีลําดับอยางชัดเจน โดยนับจุดของเวลาตามลําดับ อดตี ปจจุบัน 

และอนาคตได  เชน

ka duy ‘วันกอนวันน้ี 1 วัน’ (อดีต)

ti kaw ‘วันน้ี’ (ปจจุบัน)

na al ‘วันตอจากวันน้ี’ (อนาคต)

5. ผูพูดภาษาซาไกมองวาเวลาเปนส่ิงท่ีหมุนเวยีนตลอดไมหยดุน่ิง เชน แตละวันตองผานชวงเวลา เชา เท่ียง 

บาย เย็น ค่าํ หมุนเวียนกัน เชน

cu y ‘ฟาสาง’ (หมายถึง เวลาเมื่อมองเห็นแสงสีแดงจับขอบฟามากขึ้น เร่ิมมอง

เห็นชัดขึ้น)

wat bw ‘ตะวันหนาเท่ียง’ (หมายถงึ ตะวันตรงหัว คือ ตอนเท่ียงตรง)

am yek ‘บาย เลยเท่ียงตรงไปไมมากนัก’

am duy ‘บายแก ๆ ไปจนถึง ดวงอาทิตยเร่ิมตกดนิ’

hak ht ‘มืด’

6. ผูพูดภาษาซาไกมีความคิดเกีย่วกับระยะของเวลาแตเปนระยะเวลาในการประมาณ ไมมีการบงบอก

ระยะเวลาท่ีชัดเจน เชน

bm cu y ‘หลายฟาสาง’ (หมายถึง ฟาสางหลายคร้ัง ,หลายวัน)
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สภาพสังคมและวิถีชีวิตท่ีสะทอนจากวิธีการบอกเวลาในภาษาซาไก
1. สังคมซาไกเปนสังคมท่ีเรียบงาย ไมซับซอน

จากการท่ีไมพบวธิีการบอกเวลาระบบตัวเลข ไมมีการใชนาฬิกา ไมมีแมกระท่ังการเคาะสัญญาณบอกเวลา 

ทําใหเห็นสังคมของชาวซาไกวาเปนสังคมท่ีเรียบงาย การบอกเวลาจึงไมจําเปนตองละเอียด และชดัเจนนัก

2. การหาอาหารและการรับประทานอาหารของชาวซาไกท่ีกระทําเปนกจิวตัร

ผูพูดภาษาซาไกมวีิธีการบอกเวลาโดยใชพฤตกิรรมของคนท่ีกระทําจนเปนกิจวตัรในแตละวัน คือการหา

อาหารและการรับประทานอาหาร เชน hp ha lu ba si ‘ตอนยิงคาง’ (หมายถึงชวงเชามดื)

hp c tak op ‘ตอนขุดหัวมนัปา’ (หมายถึงชวงเชาตรู)

อาหารหลักของชาวซาไกคือ หัวมันปา สัตว และขาว ซึ่งวิธีการหาอาหารน้ันตองไปหาทุกวันและหามาแค

พอรับประทานมื้อตอมื้อ ชวงเชาของวันถัดไปกจ็ะหาใหมไมมีการเก็บกักตุนอาหาร สําหรับหัวมนัปาน้ันจะมใีหกินได

ตลอดไมมีวันหมดเพราะชาวซาไกจะไมทําลายตนจะขุดเอามาเฉพาะหัวซึ่งมคีวามลึกราว 1 – 2 เมตร การหามาได

ดวยวิธีการท่ียากลําบากทําใหชาวซาไกเห็นคุณคาของอาหารและรับประทานแคใหเพียงพอในแตละมื้อเทาน้ัน

สําหรับวิธีการบอกเวลาคือ haw na si cu y ‘กินขาวเชา’ และ haw na si am duy ‘กินขาว

เย็น’ น้ันเปนวิธีการบอกเวลาท่ีเกิดขึ้นใหม เน่ืองจากชาวซาไกไดขาวสารมาจากการขายรากไมกล็องใหเด็กกิน เมื่อ

เห็นวากินงายกวาหัวมันและสัตว จึงไดเร่ิมกินขาว ซึ่งกก็ินวันละ 2 มื้อ เชนเดียวกับการกินหัวมัน และสัตว  ชาวซาไก

ไมใหความสําคัญกับการรับประทานอาหารเทาใดนัก เน่ืองจากอาหารคอนขางหายาก เพราะปจจุบันน้ีสัตวปาท่ีเคย

หาไดก็ลดนอยลง และผูพูดภาษาซาไกเองก็ไมไดมีการเพาะปลูกพืช หรือเล้ียงสัตวไวกินแตอยางใด สวนกจิกรรมใน

การดาํรงชวีิตประจําวันของผูพูดภาษาซาไกก็ไมไดมีอะไรมากนัก ยังคงมีการนอนพักผอนในตอนกลางวัน ดังน้ันจึงไม

จําเปนท่ีจะตองรับประทานอาหารเท่ียง

3. ชาวซาไกมีวถิีชวีิตท่ีผูกพันกับพระจันทร พระอาทิตย และดวงดาว

ผูพูดภาษาซาไกเห็นวาพระอาทิตย พระจันทร และดวงดาวเปนส่ิงสําคัญมากในชวีิตประจําวัน ส่ิงเหลาน้ีมี

ความสัมพันธกับเวลา ไมวาเปนการเปล่ียนแปลงของแสงสวางจากพระอาทิตย การเคล่ือนท่ีของพระอาทิตยตั้งแตเชา

จนเย็นในตอนกลางวัน การขึ้นลงรวมท้ังลักษณะของดวงจันทรในตอนกลางคืน การปรากฏและการเปล่ียนแปลง

อยางเปนระบบของพระอาทิตย  พระจันทร และดวงดาว สามารถสังเกตไดงายและเชื่อถือได ชาวซาไกจึงนําส่ิงเหลาน้ี

มาบงบอกเวลาไดและเขาใจตรงกัน  

4. ชาวซาไกมีวถิีชวีิตท่ีผูกพันกับสัตว

ผูพูดภาษาซาไกมีวิธกีารบอกเวลาภายใน 1 วัน และวิธีการบอกเดือนโดยสังเกตจากพฤตกิรรมของสัตวอยู

เปนจํานวนมากแสดงถึงวิถชีีวติท่ีผูกพันกับสัตวเน่ืองจากพวกเขาอาศัยและดํารงชีวติอยูในปาจึงตองสังเกตพฤติกรรม

ของสัตว จนเขาใจลักษณะนิสัย พฤติกรรมของสัตวเปนอยางดี 

5. การขายสมุนไพรคืออาชีพหลักของซาไก

ผูพูดภาษาซาไกมีวิธกีารบอกเวลาภายใน 1 วัน จากการบอกเวลาท่ีเกีย่วของกับอาชีพขายยาสมนุไพร คือ

hp ma k s ce ‘ตอนขายรากไม’ (หมายถงึ ชวงเวลาตอนเชา) ชาวซาไกมีการประกอบอาชีพเพียงอาชีพ

เดียว คือ การขายรากไมซึง่เปนยาสมุนไพรท่ีหาไดจากในปาใหแกชาวบาน จากการดาํรงชีวิตอยูในปาของชาวซาไก 

ไมมีหมอ ไมมีโรงพยาบาล ทําใหชาวซาไกมีความรูในเร่ืองสรรพคุณของสมุนไพรในปาเปนอยางดี เมื่อรักษาอาการ

เจ็บปวยแลวตนเองหายก็ภาคภูมใิจ เกดิการเรียนรูจนกระท่ังพบวาพืชพันธุในปาเปนไดท้ังยารักษาโรค และยาบํารุง
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ดังน้ันจงึไดกระทําเปนอาชีพซึง่หนาท่ีการขายยาสมุนไพรน้ีเปนหนาท่ีของผูนําครอบครัวท่ีจะลงจากเขาไปขายทุกวัน

ในตอนเชาเพ่ือแลกกับขาวสาร สะทอนใหเห็นแนวคิดของชาวซาไกวาเขาเห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพขาย

รากไมเพราะทําใหเขามีอาหารท่ีเพียงพอตอครอบครัวและเปนอาชีพท่ีนาภาคภูมใิจเน่ืองจากชาวบานท่ัวไปสนใจและ

นิยมนําขาวสารมาแลก ทําใหชาวซาไกยึดเปนอาชีพหลักได 

สรุป
จากผลการศึกษาสรุปไดวาชาวซาไกแต็นแอนไมมีการใชระบบตัวเลข แตมีวิธีการบอกจุดของเวลาภายใน 1

วัน โดยสังเกตจากธรรมชาติ  อาชีพ และพฤติกรรมของคน มีการบอกวันในรอบสัปดาหตามลักษณะ อดีต ปจจุบัน 

อนาคต มีการบอกเดือนตามฤดูกาล การบอกเดือนตามฤดูของผลไมในปา การบอกเดือนโดยการสังเกตจาก

พฤติกรรมของสัตว และมีการบอกปตามเหตุการณบานเมือง ประวัติศาสตร สําหรับวิธีการบอกระยะเวลาพบวิธีการ

บอกระยะเวลาโดยประมาณ คือ การใชหนวยสรางคําจํานวนนับกับคําบอกเวลา วิธีการบอกเวลาสะทอนใหเห็น

โลกทัศน คือ ชาวซาไกมองวาเวลามีความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมธรรมชาติ คน และสัตวอยางใกลชิด มองวาเวลาเปน

ส่ิงท่ีมีลําดับตามแนวคิดอดีต ปจจุบัน และอนาคต และมองวาเวลาเปนส่ิงท่ีหมุนเวียนตลอดไมหยุดน่ิง นอกจากน้ัน

วิธีการบอกเวลายังไดสะทอนวิถีชีวิตของชาวซาไกท่ีดํารงชีวิตอยูในปาแบบเรียบงาย  มีความผูกพันกับสัตวและเขาใจ

พฤติกรรมของสัตวปาเปนอยางดี การหาอาหารยังคงใชวิธีการลาสัตว และขุดมันเปนหลัก  และจากการดํารงชีวิตอยู

ในปาท่ีไมมีหมอ ไมมีโรงพยาบาลทําใหชาวซาไกเกิดการเรียนรูสรรพคุณของสมุนไพรในปาทําใหเกิดอาชีพคือการนํา

สมุนไพรไปแลกขาวสารกับชาวบานทําใหมีอาหารเพียงพอตอครอบครัวมากขึ้น
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งานออกแบบสถาปตยกรรมไทยฝพระหัตถสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ

A study of Thai architecture by H. R.H. Prince Naritsara Nuwattiwong

สมคิด จิระทัศนกุล1

Somkid Jiratatsanakul1

บทคัดยอ
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ

ทรงประสูติในวันท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2406 มีพระนามเดิมวา “พระองคเจาจิตรเจริญ” ทรงเปนพระราชโอรสลําดับท่ี 

62 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวและลําดับท่ี 2 ในหมอมเจาหญิงพรรณราย ในวัยพระเยาวทรงไดรับการ

อบรมดูแลเยี่ยงขัตติยราชกุมารตามราชธรรมเนียมทุกประการ รวมท้ังการศึกษาในวิชาทางการปกครองและวิชาท่ัวไป 

หากแตวิชาเฉพาะท่ีทรงโปรดปรานมากท่ีสุดก็คือทางดานการ “ชาง” จนเปนท่ีลํ่าลือกันท่ัวไปในเวลาตอมา จวบจน

เมื่อทรงเจริญพระชันษาครบเกณฑท่ีจะตองชวยงานราชการบานเมือง ก็ทรงไดรับการโปรดเกลาฯ ใหทรงงานในหนาท่ี

สําคัญๆ ตางๆ มากมาย 

อยางไรก็ตามดวยเหตุท่ีทรงอยูในชวงเวลาของการเปล่ียนผานทางสังคมไทยสมัยรัชกาลท่ี 5 น้ี ดังน้ันใน

ฐานะท่ีทรงเปนกลุมชนชั้นผูนําท่ีตองมีบทบาทหนาท่ีอันสําคัญ ในการนําพาประเทศชาติใหกาวขามไปสูความเจริญ

และกาวหนาตามอยางสากล ก็ทําใหทรงตองทําหนาท่ีสําคัญสองอยางควบคูกันไป น่ันคือเปนท้ังผูบริหารราชการของ

แผนดินในฐานะเสนาบดีกระทรวงตางๆ และทรงปฏิบัติงานทางดานการ “ชาง” ท่ีทรงถนัดดวย โดยเฉพาะงาน

ออกแบบทางดานสถาปตยกรรมไทยในฐานะ “ชางหลวง” ของราชสํานัก แตทวาดวยเพราะตําแหนงหนาท่ีและ

ฐานานุศักดิ์ท่ีทรงยืนอยู ก็ทําใหผลงานออกแบบน้ันมักเจือดวยสาระของการเมืองอยูดวยเสมอ ดังจะเห็นไดจาก

ผลงานออกแบบในชวงตนๆ อาทิ ตึกถาวรวัตถุ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร และพระอุโบสถวัดราชาธิวาส ท่ีทรงใช

ระบบทาง “สัญลักษณ” และ “รูปแบบ” ทางสถาปตยกรรม ในการสนองตอบตอความสัมฤทธิผลทางการเมือง

อยางไรก็ดีในชวงสมัยรัชกาลท่ี 6 ถัดมา บทบาทของพระองคท่ีทรงมีตอสาระทางการเมืองในชวงน้ีเร่ิมหมด

ลง ประกอบกับพระพลานามัยท่ีไมสูดีนัก ทําใหงานออกแบบทางสถาปตยกรรมจึงมีไมมากนัก อีกท้ังก็มิไดมี

เปาหมายท่ีจะสนองตอบตอผลประโยชนทางการเมืองในระดับกวางเชนเกา โดยสวนใหญถูกเนนไปท่ีการรับใชตอ

สถาบันพระมหากษัตริย ท่ีอิงไปกับการออกแบบงานพระเมรุและพระเมรุมาศตางๆโดยตรงอยางเดียว ดังน้ันเน้ือหาท่ี

เปนแนวความคิดและหลักวิชาทางการออกแบบ จึงเปนเร่ืองของการคํานึงถึงการใชฐานานุศักดิ์ของรูปแบบทาง

สถาปตยกรรม รวมท้ังระบบตราสัญลักษณหรือการใชสีและวัสดุ ฯลฯ ดวยการนํามาใชเปนสวนสําคัญของการสราง

จินตภาพใหกับงานออกแบบ ท่ีมุงส่ือถึงพระเกียรติยศของสถาบันท้ังส้ิน 

แตเมื่อยางเขาสูชวงสมัยตอมารัชกาลท่ี 7 ตอรัชกาลท่ี 8 โดยเฉพาะนับแตชวงปลายรัชกาลท่ี 7 อันเปนชวงท่ี

พระองคทรงหลุดจากพันธกิจท้ังทางการเมืองและสถาบันแลว ก็ทรงหันมาแสดงบทบาทใหมดวยการสรางสรรค

ผลงานออกแบบในมิติของการประทานใหกับสังคม ภายใตความมีอิสระท้ังทางความคิดและขอผูกมัดของกรอบจารีต

อันเขมงวด ทําใหผลงานท่ีปรากฏแสดงออกถึงรูปแบบและระบบสัญลักษณท่ีสะทอนสาระทางพระศาสนา ดวยจินต

1 ภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย

Department of Related Arts in Architecture, Faculty of Architecture, Silapakorn University, Bangkok 12200, Thailand
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ลักษณของธรรมอันบริสุทธลวนๆ บนรูปแบบท่ีใสสะอาดและเรียบงายปราศจากการประดับตกแตงมากมาย ดังจะ

เห็นไดจากงานออกแบบพุทธสถานอยางพระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย และพระอุโบสถวัดศรีมหาราชา เปนตน

คําสําคัญ : งานออกแบบ สถาปตยกรรมไทย ฝพระหัตถ สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ

Abstract
H.R.H. Prince Naritsara Nuwattiwong, the 62th son of King Rama V of Thailand, was born on April

28, 1863 Educated in various fields of studies, the subject that was known to had captivated his attention

the most was arts and crafts. Prince Naritsara Nuwattiwong was thus involved in many royal building

projects related to his expertise during his lifetime.

However, Prince Naritsara Nuwattiwong lived during the time of great social, cultural as well as

political transformation in Thailand. Belonging to the uppermost social strata, it had been his duty to

lead, both in terms of the political activities and the cultural development of the country. In order to help

bringing the country closer to western cultural and social standards, Prince Naritsara Nuwattiwong had to

perform two different roles, both aristocratic and cultural. Besides his work in several ministries, he also

participated in many arts and crafts as well as architectural activities under the royal commissions and

patronages. Yet, because of his important political role, most architectural works he undertook could

hardly be considered outside the political agenda of the time. Buildings under his responsibilities

oftentimes demonstrated the influence of either symbols or styles that also responded to political

endeavors.

During the reign of King Rama VI, Prince Naritsara Nuwattiwong’s political role had subsided.

The major goal of his architectural work had thus shifted from the subjects of political aspirations to

monarchal. The main theme of his work thus concerned the concepts of metaphorical hierarchy and the

use of symbolic motifs in order to communicate the characteristics of the monarchy.

Later, during the reign of King Rama VII and King Rama VIII, as Thailand had been transformed

from absolute monarchy to democracy, Prince Naritsara Nuwattiwong’s role had also been transformed.

Freed from being both the political and monarchal ties, his architectural activities took on a different

route. Through the work that deals with social and cultural issues, free from all conventional constraints,

Prince Naritsara Nuwattiwong created the opus of work that focus on religious matters. Attempting to

portray the sacred and absolute ideas, his work became more simple and pure, presented without

oversaturated ornaments.

Thus from the transformation of Prince Naritsara Nuwattiwong’s architectural work, approaches

and solutions, it is evident that his working method was not restricted to any fixed criteria or

preconceptions. It was within the working context that he generated ideas and imaginations that led to

the formation of new architecture. Within the working skills, expertise and careful consideration, Prince
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Naritsara Nuwattiwong’s working opus showed architectural activities that followed the social, cultural as

well as political responsibilities of the each differing era.

Keywords : A Study, Thai Architecture, H. R.H. Prince Naritsara Nuwattiwong

คํานําและวัตถุประสงค
เปนท่ีทราบกันดีแลววาสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศหรือท่ีคนรุนหลังมักเรียกขานพระนาม

อยางยอวา “สมเด็จครู” น้ัน ทรงมีพระอัจฉริยภาพในศาสตรทางดานศิลปกรรมของไทยในแทบทุกแขนง แตท่ีสราง

ชื่อเสียงใหกับพระองคอยางมากก็คือเร่ืองราวของผลงานออกแบบทางดาน “สถาปตยกรรม” ซึ่งเปนท่ีกลาวขานและ

รับรูกันมาโดยตลอดวา ไมเพียงทรงเปนผูเขามาตอลมหายใจของงานสถาปตยกรรมไทยในชวงเวลาแหงการเปล่ียน

ผานทางสังคมไทยไดอยางทันทวงที ณ เวลาน้ันเทาน้ัน ทวายังทรงเปนผูท่ีเขามาเติมเต็มคุณลักษณของแนวทางและ

จินตนาการในการกาวไปของศาสตรและศิลปทางดานน้ี ใหมีทิศทางสูวิถีใหมอันเปนเสนทางท่ีไมไดเปนการ 

“สลายอัตลักษณ” ทางรากเหงาของวัฒนธรรม ท่ีเปนแบบแผนประเพณีดั้งเดิมซึ่งสืบทอดกันมาอยางชานานแต

ประการใด แตทวากลับเปนการ “สรางอัตลักษณ” ของรากฐานแหงการพัฒนาบนกรอบวัฒนธรรมเดิมน้ันไปสูมิติ

ใหม อันเปนมิติท่ีสอดคลองกับวิถีของแนวความคิด คติความเชื่อ โลกทรรศน และจิตวิญญาณของคนไทยในโลกยุค

สมัยใหม จนกลายเปนตนแบบของคุณลักษณะท่ีเรียกไดวาเปนงาน “สถาปตยกรรมไทยสมัยใหม” ท่ีมากไปดวย

หลักวิชาและชั้นเชิงในการออกแบบ

อยางไรกต็ามในการศึกษาถึงเน้ือหาและสาระเกี่ยวกับผลงานการออกแบบทางสถาปตยกรรมฝพระหัตถ

ของพระองคแลว สวนใหญมักเปนเร่ืองของการอธิบายท่ีมุงเนนในเชิงคุณคาของความงดงามท่ีไดทรงรังสรรคขึ้น ท่ี

แมวาจะไดมาซึง่มมุมองทางดานความสุนทรียารมณและจินตภาพของเน้ืองาน หากแตกเ็ปนเพียงคุณคาท่ีเปนแคผิว

เทาน้ัน เพราะคุณคาของแกนสารภายในอันเปนหัวใจหลักตอการบอกเลา ถงึตนสายปลายเหตุของท่ีมาท่ีไปแหงตน

คิดและทฤษฎีของการออกแบบน้ัน ยังคงเปนปริศนาท่ีไมถกูเปดเผยอยางชัดเจนมากนัก ดังน้ันการวิจยัคร้ังน้ีจึงเปน

ความพยายามในการคนหาปจจยัท่ีมาของหลักการแหงความคดิ หลักเกณฑแหงการสังเคราะห และหลักวิชาแหง

กระบวนการออกแบบ เพ่ือใหไดมาซึ่งความเขาใจอยางเปนภาพรวมในการสรางสรรคผลงานทางการออกแบบ

สถาปตยกรรมของพระองคอยางแทจริง ภายใตวัตถุประสงคสําคญัคือ

1 เพ่ือศึกษาถงึคุณลักษณของผลงานการออกแบบทางดานสถาปตยกรรมไทยของสมเด็จฯ เจาฟากรมพระ

ยานริศรานุวัดติวงศ

2 เพ่ือศกึษาถงึพัฒนาการทางการออกแบบดานสถาปตยกรรมไทยของสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุ

วัดตวิงศ

13 เพ่ือศึกษาถึงแนวคดิและกระบวนการออกแบบดานสถาปตยกรรมไทยของสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยา

นริศรานุวัดติวงศ

4 เพ่ือศึกษาถงึปจจัยสําคัญตางๆท่ีมีผลตอการออกแบบดานสถาปตยกรรมไทยของสมเด็จฯ เจาฟากรมพระ

ยานริศรานุวัดติวงศ
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อุปกรณและวิธีการ
การวจิัยผลงานออกแบบทางดานศิลปสถาปตยกรรมน้ัน จําเปนอยางยิ่งท่ีตองเนนการศกึษาจากขอมูล 2

ลักษณะประกอบกัน ไดแกการเก็บขอมูลภาคสนาม และการศกึษาขอมูลท่ีเปนเอกสารท้ังแบบปฐมภูมิและทุติยภูม ิ

ท้ังทางดานประวัติศาสตร การเมอืง การศาสนา สังคม เศรษฐกจิ แนวความคิด เพ่ือนําท้ัง 2 สวนมาสูการวิเคราะห

และสังเคราะห โดยมีขั้นตอนดังน้ี

ขั้นตอนและวิธกีารรวบรวมขอมูล

- ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเอกสารท้ังปฐมภูมิและทุติยภูมิ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยา

นริศรานุวัดติวงศ ท้ังในสวนของประวัตคิวามเปนมาของพระองค นับแตภูมิหลัง การศึกษา พระจริยวตัร 

การรับราชการในหนวยงานตางๆ การออกแบบผลงานทางดานศิลปสถาปตยกรรมไทย ทัศนคติและ

โลกทรรศนในมุมมองตางๆ ปาฐกถาหรือพระนิพนธ นอกจากน้ียังตองศึกษาและรวบรวมขอมลูท่ีเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร สังคม การเมือง การศาสนาและอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองและสัมพันธกับชวงเวลาในการออกแบบ

ทางสถาปตยกรรมของพระองค

- ขอมูลจากการสํารวจทางกายภาพ

- สํารวจ รังวัด ถายภาพ จัดทําแผนผัง รูปดาน องคประกอบทางสถาปตยกรรม เก็บรายละเอียด

ตางๆของกรณีศึกษาแตละแหงเทาท่ียังคงสภาพสมบูรณอยู เพ่ือนํามาใชอธิบายเพ่ิมเตมินอกเหนือจาก 

“รางตนแบบ” จริงของพระองค

- ประมวลขอมูลจากการสํารวจภาคสนาม

ขั้นตอนการวเิคราะหขอมูล

- ประมวลขอมูลท้ัง 2 สวน กอนนํามาวิเคราะหประสานกันในเน้ือหาของ

- พระประวัติของสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวดัตวิงศ

- การศึกษา

- การทรงงาน

- ผลงานการออกแบบทางสถาปตยกรรม

- ลักษณะทางสถาปตยกรรมของงานออกแบบ

- บริบทของสภาพสังคม เศรษฐกจิ การเมืองและศาสนา

- แนวคดิและกระบวนการออกแบบ

- สังเคราะห สรุป และเสนอแนะ

-วิเคราะหความเกี่ยวเน่ืองกับการออกแบบทางสถาปตยกรรมไทยในเชิงประวัติศาสตร ท้ังพระ

ประวัติของพระองค และประวัตศิาสตรทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และการศาสนา

- วิเคราะห ความสัมฤทธิผลในงานออกแบบจากกรณีศกึษา

- ศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณทางสถาปตยกรรมของกรณีศกึษา เพ่ือมุงผลใหเห็นถึง

พัฒนาการในการออกแบบ

- สรุปผลของแนวความคิดในการออกแบบของแตละชิ้นงาน รวมท้ังภาพรวมท้ังหมด

- เสนอแนะประเด็นของปญหาในการศึกษาและการวิจยัท่ีเกีย่วเน่ือง
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ผลการวิจัย
ธรรมชาติของการเปน “ชาง” น้ัน อาจอาศัยเพียงพรสวรรคและทักษะอยางเดียวกย็อมไดชื่อวาสามารถเปน

ชางแลว ทวาการจะเปนชางท่ีดีและประสบความสําเร็จอยางสูงได ยังตองมีองคประกอบสําคัญอ่ืนๆเขามารวมหลอม

รวมใหทุกอยางลงตวัอยางสมบูรณอีกดวย เฉกเชนสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ซึง่การท่ีทรงไดรับพระ

สมัญญานามวา “นายชางใหญแหงกรุงสยาม” น้ัน ก็ไมไดเปนเพราะทรงมีพระอัจฉริยภาพทางการชางเพียงอยาง

เดียว หากแตยังตองมีบริบทสําคญัอีกหลายสวนท่ีชวยผลักดัน ใหพระองคกาวไปสูจุดสูงสุดแหงกระบวนการทางชาง

ไทยได ซึ่งองคคุณดงักลาว ไดแก

1. พระชาติกําเนดิ ดวยเพราะทรงประสูติในเชื้อสายแหงราชวงศ จึงทําใหทรงมีโอกาสอันดีหลาย

ประการใน “การมี” และ “การได” กับส่ิงท่ีจะสงผลสืบเน่ืองในเวลาตอมา ไดแก

- ดานสภาพแวดลอม คือการท่ีทรงมีโอกาสไดอยูในทามกลางสภาพแวดลอมท่ีเต็มไปดวยศาสตรแหง

ศิลปะวิทยาการชั้นสูง รวมท้ังเหลาชางและศิลปนชั้นครูอีกมากมาย ทําใหทรงสามารถซึมซับเอาความรูชั้นเยี่ยมตางๆ 

ท้ังจากการดู การฟง และการฝกหัด

- ดานการดงูาน คือการท่ีทรงมีโอกาสอยางมากในการเสด็จไปยังท่ีตางๆท้ังในและนอกราชอาณาจักรไทย

เพ่ือทอดพระเนตรและศึกษางานศิลปกรรมชั้นยอดในสถานท่ีตั้งจริง ซึ่งแมวาบางสถานท่ีน้ันจะอยูลึกหรือหางไกล

เพียงใดก็ตาม

- ดานการเรียนรู คือการท่ีทรงมีโอกาสไดเรียนรูและครอบครองวิทยาการแบบใหมๆ มากกวาชางธรรมดา

ท่ัวไป อาทิ การมีกลองถายภาพในการบันทึกขอมูลท่ีทรงพบเห็น การมีกระดาษโฟโตกราฟในการใชทํางานดาน

ออกแบบ การมีโอกาสไดซื้อหาและส่ังสมภาพหรือส่ิงพิมพท่ีหาไดยากฯลฯ

- ดานการทรงงาน คือการท่ีทรงมีโอกาสไดเคร่ืองมอืทางการชางท่ีดี รวมไปถึงการมชีางฝมือชั้นยอดใน

หลากหลายแขนงวชิา มาชวยเหลือใหงานออกแบบน้ันๆ เปนไปอยางสมบูรณได 

แตท่ีสําคัญท่ีสุดคือการมีผูสนับสนุนดานทุนทรัพยหรืองบประมาณท่ีเหลือลน สําหรับรองรับใหการกอสราง

งานแตละชิ้นน้ันสงผลไปถึงระดบัดีเยี่ยม ซึ่งก็คือพระเจาอยูหัวทุกพระองค รวมท้ังหนวยราชการสําคัญ ฯลฯ

2. พระอัจฉริยภาพ ทรงมคีณุลักษณซึง่ประกอบดวยองคคณุท่ีเปนพรสวรรคในทางการชาง ท้ังในเชิง

ทักษะดานฝพระหัตถในทางขีดเขียน สายพระเนตรในการพินิจพิเคราะหทางความงาม และพระปญญาภาพในทาง

ความคิดสรางสรรค ยังไมรวมถงึทรงพรอมดวยองคความรูทางดานประวัติศาสตรและโบราณคดี ซึ่งความโดดเดนอัน

เฉพาะท่ีแตกตางไปจากชางอ่ืนๆ น่ีเอง ท่ีทําใหบอยคร้ังผลงานของพระองคมักถูกขโมยความคดิหรือลอกเลียนแบบ

เสมอ

3. โอกาสและจังหวะในการทรงงาน ดวยคุณลักษณในขอ 1. และ 2. ดังกลาวท่ีเกื้อหนุนใหพระองคมี

พ้ืนท่ีและโอกาสในการไดทํางานออกแบบ ท้ังท่ีเปนงานดี งานใหญ และงานสําคัญตอการสนองใตเบ้ืองพระยุคลบาท

ของพระเจาอยูหัวในทุกรัชกาล ท้ังในงานท่ีเปนเร่ืองสวนพระองคและของประเทศชาติ ตั้งแตงานขนาดเล็กไปจนถึง

ขนาดใหญ ทําใหพระองคไดมีสนามในการทดสอบฝพระหัตถกับงานท่ีสําคัญๆ เสมอ

4. ปญหาขาดแคลนชางฝมือ เปนท่ีเขาใจกันดีอยูแลววา เมื่อมาถึง ณ ชวงเวลาของการเปล่ียนผานทาง

สังคมในชวงสมัยรัชกาลท่ี 5 น้ัน เปนชวงท่ีสังคมไทยหันไปบูรณาการทางการกอสรางกับสถาปตยกรรมแบบสมัยใหม 

ทําใหพัฒนาการและการสืบทอดวิถีทางเชิงชางตองชะงกัลง เปนผลใหชางไทยฝมือดีมเีหลืออยูนอยมาก ดังน้ัน ณ 

ชวงเวลาแหงหัวเล้ียวหัวตอในการแสวงหาชางหลวงรุนใหมอยูน้ัน ก็เปนจังหวะอันพอดีกับการกาวเขามาสําแดงฝพระ
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หัตถของสมเดจ็ครู ผูซึ่งมีความคิดแบบกาวหนาในการออกแบบอยางสมยัใหม จึงทําใหทรงเปนผูริเร่ิมในการปฏิรูป

การออกแบบงานสถาปตยกรรมไทย ภายใตแนวคิด วิธีการ และการนําเสนอแบบอยางท่ีมีลักษณะใหมอันตื่นตาตื่นใจ

สรุป
แนวทางการออกแบบของสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศน้ัน ทรงอาศัยบริบทของเน้ืองานมา

เปนองคประกอบสําคัญในการสรางจินตนาการ เพ่ือนําไปสูการกอรูปทางสถาปตยกรรมขึ้น ภายใตทักษะ 

กระบวนการคิด รวมท้ังจิตสํานึก ท่ีทรงคัดกรองมาแลวเปนอยางดี ทําใหผลงานน้ันสามารถแสดงออกถึงบทบาทท่ี

เปนไปตามหนาท่ีบนชวงเวลาท่ีมีความเหมาะสมและสมบูรณในตัว โดยสรุปออกไดเปน 3 ชวงเวลาคือ

ชวงตน (พ.ศ. 2438 - พ.ศ. 2453) : เปนชวงของ “สัญญะคติ” 2 หมายถึงชวงแหงการออกแบบในเชิงฟนฟู

ท่ีเนนการใชรูปแบบ องคประกอบตกแตง รวมท้ัง “สัญญะ” (sign) และ “สัญลักษณ” (symbol) ภายใตจินตลักษณ

แบบ “คุมกรอบ” 3 บนงานจารีต หากแตเปนชวงท่ีทรงขาดอิสระทางดานความคิด ดวยเพราะงานทุกชิ้นมี

อิทธิพลจากความคิดของรัชกาลท่ี 5 กํากับอยูมาก โดยผลงานสวนใหญน้ันเปนการรองรับตอ “รัฐ” เพ่ือประโยชน

ในทางการเมือง เชน ตึกถาวรวัตถุ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร พระอุโบสถวัดราชาธิวาส ฯลฯ โดยเนนการแสดงออก

อยางมากบนทวงทีของแผนผัง พ้ืนท่ีวาง และองคประกอบตกแตง ท่ีเต็มไปดวยคุณลักษณอันตระการตา จึงถือเปน

ชวง “รัฐนิยม” ภายใตการแสดงออกของผลงานท่ีมีลักษณะเปนแบบ “สถาปตยกรรมไทยใหมเชิงพัฒนา”

ชวงกลาง (พ.ศ. 2454 - พ.ศ. 2468) : เปนชวงของ “สัคคะคต”ิ 4 หมายถงึชวงแหงการออกแบบในเชงิสืบ

สานท่ีเนนไปทางรองรับ “สถาบัน” เพ่ือตอกย้าํบทบาทและความสําคัญของสถาบันกษัตริย งานท่ีปรากฏจึงมากดวย

การใหความหมายกับแบบอยางและพระราชพิธี ไดแก ผลงานออกแบบประเภทพระเมรุและพระเมรุมาศ ทวางานท่ี

ปรากฏกลับไมใชเปนงานท่ีมีแบบแผนอยางประเพณีนิยมอันเครงครัดอยางเกา หากแตเปนไปอยาง “เคียงกรอบ” 5

2 “สัญญะ” (sign) หมายถึง รูป หรือ เคร่ืองหมาย ที่ใชแสดงหรือแทนคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในที่นี้ก็คือ การสรางสรรคผลงานที่มากดวย

การใชรูปหรือสัญลักษณนั่นเอง
3 “คุมกรอบ” หมายถึงการสรางสรรคผลงานออกแบบ โดยมีแบบแผนและระเบียบกฎเกณฑอยางจารีตกํากับอยูมาก
4 “สัคคะ” หมายถึง สวรรค ดังนั้นความหมายในที่นี้ก็คือ การสรางสรรคผลงานที่เกี่ยวเนื่องกับงาน “ออกพระเมรุ” นั่นเอง
5 “เคียงกรอบ” หมายถึงการสรางสรรคผลงานออกแบบ โดยยังอิงอยูกับแบบแผนและระเบียบกฎเกณฑอยางจารีตนิยม

001 | 002 | 003 | 004

001 ตึกถาวรวัตถุ

002 พลับพลาที่เสวย

003 พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรฯ

004 พระอุโบสถวัดราชาธวิาสฯ



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

O-147

ภายใตจินตภาพท่ีแปลกใหม และเนนอยางมากกับเร่ืองของคติ สัญลักษณ รูปแบบ สัดสวน และองคประกอบทาง

สถาปตยกรรม โดยเปนชวง “ราชสํานกันิยม” ท่ีทรงรองรับตอสถาบันเปนเกณฑ แตทรงมีอิสระทางความคิด ซึง่ทําให

งานท่ีปรากฏน้ันสะทอนความเปนตัวตนของพระองคมากท่ีสุด ดวยเพราะไมมีผูคอย “กํากับ” และชี้นําทางความคดิ

จึงนับเปนชวงของ “สถาปตยกรรมไทยจารีตเชิงสรางสรรค”

ชวงปลาย (พ.ศ. 2469 - พ.ศ. 2480) : เปนชวงของ “สัจจะคต”ิ 6 หมายถึงชวงแหงการออกแบบในเชงิ

สรรคสรางจากผลงานท่ีโดดดนในการประทานใหกับ “สังคม” จึงเปนชวงของ “ราษฎรประชานิยม” ท่ีมีมิตคิืนสู

ธรรมชาติ ดวยลักษณะท่ีเขาถงึความเปนแกนแทแหงความงามบนความเรียบงายท่ีสะอาดและชดัเจน งานท่ีปรากฏ

จึงเปนการเนนจินตภาพของการแสดงออกซึ่งสัจจะแหงรูปทรง องคประกอบและท่ีวาง โดยเปนชวงของการ “คลาย

กรอบ”7 จากงานแนวจารีตไปสูงานออกแบบลักษณะใหม ท่ีเปนการ “ประยุกต” ไปสูรูปแบบใหมท่ีทันสมัยขึ้น ไดแก

งานออกแบบพระเมรุชดุหลัง พระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย และพระอุโบสถวัดศรีมหาราชา ดังน้ันงานท่ีออกแบบจึงมี

ลักษณะเปน “สถาปตยกรรมไทยประยุกตเชิงรวมสมัย”

6 “สัจจะ” หมายถึง จริงแท ไมปรุงแตง ในที่นี้ก็คือ การสรางสรรคผลงานที่เรียบงาย สะอาด นั่นเอง
7 “คลายกรอบ” หมายถึงการสรางสรรคผลงานออกแบบ ที่ไมไดยึดแบบแผนและระเบียบกฎเกณฑแบบจารีตอยางเครงครัด

005 | 006 | 007 | 008

005 พระเมรุ พระเจาลูกเธอ พระองคเจาศรีวิลัยลักษณ กรมขุนสุพรรณภาควดี

006 พระเมรุมาศ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

007 พระเมรุ สมเด็จพระอนุชาธิราช เจาฟากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ

008 พระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว

009 | 0010 | 0011 | 0012

009 พระอุโบสถวัดพระปฐมเจดียฯ

010 พระอุโบสถวัดศรีมหาราชาฯ

011 ปะรําเผาพระศพ หมอมเจาตระหนักนิธิผล

012 พระวิหารพระมงคลบพิตร



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

O-148

คําขอบคุณ
ขอบพระคุณ รศ. เสนอ นิลเดช ท่ีกรุณาใหคําปรึกษาในการวจิัย ขอบคุณ อ. ตะวัน วีระกุล อ. บุณ

ยกร วชิระเทียรชัย ท่ีกรุณาชวยเหลือท้ังในการคนขอมูลและการทําPresentationสําหรับประกอบ ขอบคุณ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีใหโอกาสและชวยเหลือการทําวจิัยมาโดยตลอด ขอบคุณ รศ.

ดร. สุพรรณี ฉายะบุตร ท่ีใหโอกาสในทุกเร่ืองท่ีขอความชวยเหลือไป และทายสุดขอบคุณมูลนิธสิยามกัมมาจลของ

ธนาคารไทยพาณชิย จํากัด ท่ีเอ้ือเฟอในการใหทุนวิจัยดานศิลปะจากกองทนุ “ถวัลย – ไทยพาณิชย” ในคร้ังน้ี

เอกสารอางอิง
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, 2499. เร่ืองวดัสมอรายอันมีนามวาราชาธิวาส. พระนคร : โรงพิมพ

มหามกุฎราชวิทยาลัย.

หมอมเจาหญิงดวงจิตร จิตรพงศ, 2537. พระประวัติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติ

วงศ. กรุงเทพฯ : รําไทยเพรส จํากัด.

----------------, 2526. พระประวัติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ. กรุงเทพฯ : โรง

พิมพชวนพิมพ.

----------------, 2506. พระประวัติ พระนิพนธ และภาพฝพระหัตถ ของสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติ

วงศ. พระนคร : โรงพิมพอักษรสัมพันธ.

สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, 2506. จดหมายระยะทางไปพิษณุโลก. พระนคร  : โรงพิมพพระจันทร.

----------------, 2516. จดหมายระยะทางไปมณฑลราชบุรี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพศิวพร.

----------------, 2513. “เร่ืองโกศ” ชุมนุมพระนิพนธ พระวรวงศเธอ กรมหม่ืนพทิยลาภพฤฒิยากร. พระนคร :

โรงพิมพกฤษณปกรณ. พิมพเน่ืองในงานฌาปนกจิศพ คุณหญิงสุน อนุพันธดิษฐการ ณ เมรุวัดเทพศิรินทรา

วาส 14 พ.ค. 2513.

----------------, 2514. เร่ืองไปชวา ลายพระหัตถและบนัทกึของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยา

นริศรานุวัดติวงศ เม่ือคราวเสด็จชวา. พระนคร : โรงพิมพพระจันทร.

----------------, 2525. หนังสอืจดหมายระยะทางไปตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ. 121. กรุงเทพ ฯ : บริษัท 

ประยูรวงศ จํากัด.

สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศและพระยาอนุมานราชธน, 2521. บันทึกเร่ืองความรูตางๆ เลม 1 - 5.

กรุงเทพฯ : โรงพิมพไทยวฒันาพานิช.

สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศและสมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, 2504. สาสนสมเด็จ เลม 1 -

26. พระนคร : โรงพิมพคุรุสภา.

ประมวลเอกสารสําคัญเนือ่งในการสถาปนาวดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม, 2535. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พิมพเปนธรรมบรรณาการ เน่ืองในงานทําบุญฉลองชนมายุครบ 6 รอบ สมเด็จพระ

พุทธชินวงศ และ พระพรหมจริยาจารย วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 5 มิ.ย. 2535.

ฯลฯ



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

O-149

การวิเคราะหองคประกอบการออกแบบเลขนศิลปท่ีแสดงเอกลักษณไทย

The analysis of graphic design elements reflecting Thai identity

ไพโรจน พิทยเมธี1

Pairoj Pittayamatee1

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิเคราะหองคประกอบและหาแนวทางการออกแบบเลขน

ศิลปท่ีแสดงเอกลักษณไทย เพ่ือท่ีนักออกแบบจะสามารถสรางแรงบันดาลใจ หรือประยุกตเพ่ือนําไปใชในงาน

ออกแบบเลขนศิลป ท่ีตองการส่ือถึงความเปนไทย ไดสะดวกและมีความรูดานเอกลักษณไทยมากขึ้น เพ่ือการพัฒนา

รูปแบบท่ีเปนเอกลักษณของเลขนศิลปไทยตอไป และเพ่ือตองการชวยเผยแพรวัฒนธรรมของชาติไปกับงานออกแบบ

เลขนศิลปอีกดวย

จากสมมติฐานของการวิจัยท่ีวาการถายทอดวัฒนธรรม วิถีชีวิต บุคลิกไทยลงในงานออกแบบเลขนศิลป ทํา

ใหการออกแบบสามารถแสดงถึงเอกลักษณไทยได และจากการวิเคราะห ไดแบงองคประกอบเลขนศิลปไทยเปน 1)

โทนสีไทย 2) ตัวอักษรไทย และ3) ภาพท่ีมีเอกลักษณไทย ถานักออกแบบเลขนศิลปไดใชองคประกอบท้ัง 3 เหลาน้ี ก็

จะชวยใหการออกแบบแสดงถึงเอกลักษณไทยได

และการวิเคราะหจัดอันดับความนิยมและการคัดสรรภาพท่ีมีเอกลักษณไทย ท่ีแบงหมวดหมูออกเปน 1)

ชาติ 2) ศาสนา 3) พระมหากษัตริย และ4) ประชาชน รวมถึงการวิเคราะหถึงบุคลิกลักษณะของแตละหมวด ก็ชวยให

นักออกแบบสะดวกและงายตอการนําไปใชในการสรางสรรค ตามบุคลิกสินคาท่ีจะออกแบบยิ่งขึ้นดวย

คําสําคัญ : การออกแบบเลขนศิลปท่ีแสดงเอกลักษณไทย

Abstract
The objective of the research is to analyze the composition of Thai character graphic design and

the direction to develope new design patterns. The research will useful for designer to get a new

inspiration or find a new way of application in graphic designs which reflect the characteristic of “Being

Thai” conveniently. The research will provide knowledge and insight of the profound meaning “What is the

essence of cultural or artistic characteristic of being Thai. The research will be hopeful in developing new

design showing the national identity of the Thai characters graphic design and provide more information

and the understanding of Thai culture in the international graphic design.

Based on the hypothesis that culture is the means to enable better understanding of the way of

life and Thai personality through graphic design, it will be an effective means that design circle will be

able to show the obvious Thai identity. The analysis as done in the research will be subdivided into: 1)

colour and tonal values; 2) design of the alphabets characters and 3) Appearance or image depicting the

1 บริษัท ครีเอทโซน จํากัด 184 ซ.จรัญสนิทวงศ 62 บางย่ีขัน บางพลัด กรุงเทพฯ 10700 ประเทศไทย

Create Zone Co.,Ltd., 184, Soi Jarunsanitwong 62, Bangeekun, Bangplad, Bangkok 73000, Thailand
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characteristic of Thai identity. A designer who study all the relateed domains carfully should be able to

express himself successfully in the design work of art.

Keyword : Graphic design elements reflecting Thai identity

คํานําและวัตถุประสงค
การศึกษาวิเคราะหองคประกอบและแนวทางการออกแบบเลขนศิลปท่ีแสดงเอกลักษณไทย เพ่ือท่ีนักฮอกแบบ

จะสามารถประยุกตหรือสรางแรงบันดาลใจ เพ่ือนําไปใชในงานออกแบบเลขนศิลปท่ีตองการส่ือถึงความเปนไทยได

สะดวกและรูจักเอกลักษณไทยมากยิ่งขึ้น

เพ่ือตองการสงเสริมและสนับสนุนใหนักออกแบบเลขนศิลปไทย หาตัวตนหรือรูปแบบการออกแบบเลขน

ศิลปท่ีเปนเอกลักษณของชาติใหเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนเร็วขึ้น เพ่ือจะประกาศใหชาวโลกไดรูวาเราก็เปนประเทศท่ี

ศิวิไลซ เปนไท มีเอกลักษณและวัฒนธรรมเฉพาะตวัไมเหมือนใคร

เพ่ือตองการเผยแผวัฒนธรรมและเอกลักษณของชาติ ไปกับงานออกแบบเลขนศิลป

วิธีดําเนินการวิจัย
1. เก็บรวบรวมส่ิงท่ีเปนเอกลักษณความเปนไทย ท่ีมกีารรวบรวมไวเรียบรอยแลว จากขอมูลในหนังสือ

หลายๆแหลง มาไวในท่ีเดียว แลวนํามาแบงแยกตามประเภทของเอกลักษณไทย

2. รวบรวมผลงานจาก Magazine, Brochure, Leaflet, หนังสือในการประกวดโฆษณาตางๆ เชน Tact

Award, Bad Award, Adman ฯลฯ เพ่ือหาตัวอยางผลงานการออกแบบเลขนศิลป ท่ีมีเอกลักษณไทย เพ่ือนํามา

ประกอบการวิเคราะหและศกึษา

3. หาขอมูลสวนท่ีเปนความรูและวิธีการการออกแบบเลขนศิลป

4. นําผลการศึกษาและวิเคราะหมาจดัทํา Website : www.thai-graphic.com เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัย ให

นักออกแบบเลขนศิลปและผูสนใจท่ัวไป สามารถประยุกตหรือสรางแรงบันดาลใจ ในการออกแบบเลขนศิลปท่ีแสดง

เอกลักษณไทยไดงายขึ้น ดวยวธิกีารนําเสนอท่ีดูนาสนใจ ไดความรู และประทับใจ

ผลการวิจัย
ผลของการวจิัยจะแบงออกตามองคประกอบท่ีสําคัญของการออกแบบเลขนศิลปไทยคือ

ผลการวิเคราะหโทนสีไทย 

เปนเอกลักษณไทยท่ีพบเห็นคอนขางนอย ในการนํามาใชในการออกแบบเลขศิลปไทย สวนมากโทนสีของ

ไทย และชื่อเรียกสีตางๆ ของไทยท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตัว จะใชกันในหมูของชางหัตถศิลปไทยพวก หัวโขน,

จิตกรรมไทย ประเพณี เปนสวนมาก ไมมีการสงเสริม เผยแพร หรือนํามาวิเคราะหและปรับใชหรือเปรียบเทียบใหเปน

แบบสากล ทําใหเลือนหายไปทุกที และจากผลการวิเคราะหและเปรียบเทียบเปอรเซ็นต ตามระบบการพิมพ และการ

จับคูสีตามหลักสากล ก็จะทําใหการใชงานในการออกแบบเลขนศิลปงายขึ้น นาจะทําใหแพรหลายในการนําไปใช

ไดมากขึ้น กลายเปนความภูมิใจของคนไทย และบงบอกเอกลักษณความเปนไทยไดอีกอยางหน่ึง ซึ่งจะชวยเพ่ิม

มูลคาทางความคิด ภูมิปญญา และคุณคาทางประวัติศาสตร ใหกับงานออกแบบเลขนศิลปไทยได
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โทนสีของไทยโดยสวนมากจะเปนสีท่ีไดจากธรรมชาตเิปนแบบสีหมน ไมสดใสเหมือนกับสีสมยัใหม ให

บุคคลิกของความคลาสสิก ขลัง ยอนยุค เกา หรูหรา ตระการตา เปนตน อาจจะไมถูกใจ หรือไมตรงกับบุคลิกภาพ

ของการนําไปใชในกลุมของประชาชน ท่ีใชในงานร่ืนเริง สนุกสนาน ท่ีตองการใหสะดดุตา มีการใช สีสดๆ สีสะทอน

แสงในงานออกแบบเลขนศิลปอยูมากมาย ซึ่งก็สะทอนบุคคลิกภาพของคนไทยท่ีรักสนุกไดเปนอยางดี ถือเปน

เอกลักษณไทยท่ีไมสามารถมองขามได 

ผลการวิเคราะหตัวอักษรไทย 

เปนเอกลักษณท่ีคอนขางเดนชดัท่ีสุด ในบรรดาของเอกลักษณไทยแบบตางๆ จากการวเิคราะหความนิยม 

หรือการนํามาใชในการออกแบบเลขนศิลปไทย อันเน่ืองมาจากเปนภาษาประจําชาติท่ีสืบทอดกันมายาวนาน ใชกัน

แพรหลายในหมูคนไทย ส่ือสารไดเขาใจมากท่ีสุด ตัวอักษรไทยจงึเปนตัวแทนของเอกลักษณไทยไดอยางชัดเจนท่ีสุด 

และโดยลักษณะของตวัอักษรท่ีมเีอกลักษณแตกตางจากภาษาและอักษรของชนชาติอ่ืน ทําใหเมื่อใดท่ีนําตวั

อักษรไทยไปออกแบบเลขนศิลปตางๆ ก็จะดมูีเอกลักษณไทยขึ้นมาทันที ถึงแมวาสวนประกอบอ่ืนอาจจะดูไมใช

เอกลักษณไทยก็ตาม 

และจากการท่ีตวัอักษรไทยมีประวัติอันยาวนาน จึงมีเร่ืองของยคุสมัยของตัวอักษรมาเกี่ยวของ ซึง่แตละ

แบบตัวอักษรตางยคุสมัย ก็สามารถบงบอกบุคลิกลักษณะท่ีแตกตางกัน ตามประวัตศิาสตรของตวัอักษรน้ันๆ และ

จากลักษณะรูปแบบของตวัอักษรไทยท่ีแตกตางกันจึงจะตองมีการศึกษาบุคลิกลักษณะการนําไปใชใหตรงกับ

ลักษณะของงานตอไป นอกจากน้ันก็ยังตองคาํนึงถึง 

ชนิดของตัวอักษรไทย ท่ีมใีหเลือกใชคือ 1.แบบดั้งเดมิ หรือแบบมหัีว เปนแบบท่ีเราคุนเคยกันมากท่ีสุด ซึ่ง

หัวอักษรน้ีแหละท่ีเปนเอกลักษณของภาษาไทยเรา 2.แบบหัวตัดหรือแบบไมมีหัว ใหอารมณความรูสึกถึงความ

ทันสมัย 3.แบบลายมือ 4. แบบคัดลายมือ แสดงความเปนทางการ และใหความรูสึกถึงพิธีรีตรองแบบไทยๆ 

นอกจากน้ีตัวอักษรยังใหความรูสึกถึงความเคารพและใหเกียรติกนั 5. แบบประดิษฐ เปนตัวอักษรท่ีดัดแปลงเพ่ือให

เขากับงานตางๆ ท่ีจะออกแบบ ท้ังน้ียังตองคงความสะดุดตานาสนใจ

บุคลิกของตวัอักษร  ไดแก ตัวอักษรแบบตัวปกติ ตัวอักษรแบบตวัเอียง ตัวอักษรแบบตวัหนา ตัวอักษรแบบ

ตัวหนาและเอียง เปนตน การใชน้ันก็แลวแตสถานการณของงาน เชนเมื่อเราตองการเนน ขอความท่ีสําคัญ เราอาจจะ

ใชตวัท่ีตวัหนา หรือเอียง เพ่ือใหสะดุดตาในกลุมตัวอักษรท่ีเราคุนตากันอยูแลว

การใชบุคลิกของตวัอักษรในกลุมน้ีจะใชในการออกแบบหัวเร่ืองหรือใจความสําคัญตางๆ เปนหลัก ตัวอักษร

แตละบุคลิกกใ็หความรูสึกท่ีแตกตางกันออกไป ในการเลือกใชก็แลวแตนักออกแบบจะเห็นวานําไปจัดวางแลวแต

เหมาะสม

ผลการวิเคราะหภาพท่ีมีเอกลักษณไทย 

เอกลักษณไทยมีความสําคัญมาก ถาเปรียบเทียบระหวางเอกลักษณกับเอกราชของชาติ เอกราช เมื่อพลาด

พล้ังสูญเสียไปแลว ก็อาจกูใหกลับฟนคืนไดอีก แตสําหรับเอกลักษณของชาติน้ัน ถาสูญเสียไปแลวน้ัน ก็ยากนักท่ีจะ

แกไขใหกลับฟนคืนไดอีก เอกลักษณเปนส่ิงท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไดตามกาลเวลา จึงจําเปนตองชวยกันอนุรักษ

เอกลักษณท่ีมีความสําคัญและดงีามอยูเดิมน้ันใหคงอยูตอไปโดยการเผยแพรนํามาออกแบบใหอยูในงานเลขนศิลป 

เพ่ือการบันทึกประวัตศิาสตร เพ่ือการเรียนรู และเปนการประชาสัมพันธเอกลักษณของชาติไปในตวัเอง และขจัดและ
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สกัดกั้นส่ิงท่ีไมเหมาะสมตางๆ ท้ังท่ีมีอยูเดิม และจากแหลงภายนอกใหหมดไป หรือไมใหความสําคัญกับส่ิงเหลาน้ัน

โดยไมนํามาเผยแพรออกแบบ 

จากผลการวิเคราะห จากความนิยมในการออกแบบเลขนศิลปท่ีใชเอกลักษณไทยรวมออกแบบ กับผลงาน

การออกแบบจากแหลงขอมูลตางๆ และการคัดสรรแลวจากแหลงตางๆ จํานวนท้ังหมด 1,386 ชิ้น นับจํานวน

เอกลักษณไทยได 3,654 อยาง ไดเห็นลําดับความนิยม ความสําคัญท่ีไดรับการคัดสรรมาอยางชัดเจน และไดจัดแบง

เอกลักษณไทยออกเปน 4 กลุมท่ีชัดเจน ครอบคลุมความเปนตัวตนหรือเอกลักษณของชาติไวไดอยางครบถวนท่ีสุด 

เพ่ือใหครอบคลุมและตรงกับการใชงานในการออกแบบเลขนศิลปมากท่ีสุดคือ 1. ชาติ 2. ศาสนา 3. พระมหากษัตริย

4. ประชาชน

สรุป
นอกจากผลการวิเคราะหองคประกอบการออกแบบเลขนศิลปท่ีแสดงเอกลักษณไทย เร่ืองโทนสีไทย,

ตัวอักษรไทย และภาพท่ีมีเอกลักษณไทย แลวยังไดผลสรุปจากผลงานการออกแบบท้ังหมด 1,386 ชิ้น และจากการ

สรุปผลจากผูเชี่ยวชาญพอจะสรุปรูปแบบในภาพรวมไดดังน้ี

1. หลากอารมณ

ซึ่งเกิดจากผลการวิเคราะหท่ีมีการแบงกลุมของการใชเอกลักษณไทยท่ีแบงเปน 4 กลุม คือ กลุมชาติ กลุม

ศาสนา กลุมพระมหากษัตริย และกลุมประชาชน ซึ่งแตละกลุมก็ใหความรูสึกและรูปแบบของเอกลักษณไทยไดอยาง

แตกตางกันอยางชัดเจน ทําใหเอกลักษณไทยของเลขนศิลปไทยมีความหลากหลายรูปแบบไมเหมือนกับเอกลักษณ

เลขนศิลปอีกหลายประเทศท่ีมีรูปแบบเฉพาะตัวแบบใดแบบหน่ึง ยกตัวอยางเชน เอกลักษณเลขนศิลปของประเทศ

ญ่ีปุน จะมีลักษณะท่ีเรียบงาย นอยๆ เวนพ้ืนท่ีวางเปนสวนใหญ ไมเหมือนกับของไทย ท่ีมีอารมณหลากหลายตาม

การแบงกลุมดังน้ี

กลุมชาติ

1. เราใจ ปลุกระดม สะทอนเหตุการณในการสรางชาติในยุคตางๆ ไดเปนอยางดี เพราะไทยไดผาน

ประวัติศาสตรมายาวนาน เชนในสมัยจอมพล สฤษต ธนะรัตน ท่ีมีการออกแบบเลขนศิลปเพ่ือการโฆษณาปลุกระดม

เพ่ือการรักชาติออกมามากมาย เปนตน

2. ผสมผสาน เหมือนมั่วแตมีเอกลักษณชัดเจน มาจากอุปนิสัยของคนไทย ท่ีมักจะปรับตัวโอนออน

ผอนตาม หรือปรับสภาพตัวเองไดทุกสถานการณ ทําใหเกิดการผสมผสานกันในทุกเร่ือง เชน ชนชาติ ศิลปะ 

วัฒนธรรม เปนตน จึงทําใหอารมณของการนําเอกลักษณของแตละอยางกันมาออกแบบเลขนศิลป ท่ีมีผสมกันได

อยางลงตัว เชน การหยิบจับลายจีน ลายฝร่ังมาผสมกับลายไทย จนกลายมาเปนเอกลักษณในงานเลขนศิลปไทยไป

ดวยเชนกัน เปนตน

กลุมศาสนา

ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาเดียวกัน ยึดมั่นในหลักธรรมของพุทธศาสนา จึงมีความกลมเกลียว

กันเปนปกแผน รวมถึงนิสัยใจคอ ท่ีเกิดมาจากพุทธศาสนาเปนสําคัญ จึงทําใหรูปแบบ ในการออกแบบเลขนศิลปมี

ลักษณะดังน้ี

1. ขลัง ลึกลับ เพ่ือสะทอนความเชื่อและศาสนาของสังคมไทย ท่ีชอบของท่ีศักดิ์สิทธิ์ มีอิทธิฤทธิ์ จงึไดมี
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การออกแบบท่ีตอบสนองความเชื่อเหลาน้ัน ท้ังจากศาสนาพุทธ และความเชื่ออ่ืนๆ 

2. วิจิตร บรรจง ระยิบระยับ อันเน่ืองจากความเชื่อวาการทําส่ิงของเพ่ือถวายเปนพุทธบูชา ควรทําดวย

ความละเอียด ปราณีตท่ีสุด จึงมผีลสะทอนในงานออกแบบเลขนศิลปไทยท่ีผานศิลปะลายไทย ซึง่มีท่ีมาจากพุทธ

ศิลปโดยตรง และกลายเปนนิสัยของการรับ ปรับเปล่ียนศิลปจากแหลงตางๆ ใหมคีวามปราณีต  มากยิง่ขึ้น จน

กลายเปนเอกลักษณของไทยในท่ีสุด เชนลายท่ีมีมาจากเขมร อินเดีย แตไทยไดมีการปรับเปล่ียนจนมีลายปราณีต

ละเอียด ออนชอยมากยิง่ขึ้น จนกลายเปนเอกลักษณไทย เปนตน

กลุมพระมหากษตัริย

1. ความรัก ความเทิดทูน ความผูกพัน จากท่ีการปกครองระบบกษัตริยของไทยไดสืบทอดมายาวนาน 

จนสถาบันกษัตริยไดเปนสวนหน่ึงของชีวิตคนไทยท่ีเปนความรักความผูกพัน เปนส่ิงยึดเหน่ียว เปนพลัง เปนแรง

บันดาลใจ ของคนไทย จงึไดมีการนํามาออกแบบเลขนศิลปไทยดวย เพ่ือแสดงถงึความเทิดทูนดงักลาว

2. ปราณีต บรรจง เปนศิลปะชั้นสูง จากแนวคดิของระบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชท่ียก

ยองกษัตริยวาเปนสมมตุิเทพ เปรียบเสมือนวาเปนเทพเทวดา เปนผูมีบุญมีบารมีมาเกิดส่ิงของท่ีทําถวายกษตัริย

จะตองมีความปราณีต งดงามท่ีสุด เพ่ือจะไดผลบุญมากน่ันเอง เหมือนแนวคดิเดยีวกับความเชื่อทางศาสนาเชนกัน

กลุมประชาชน

1. มีสีสัน สดใส จัดจาน จะพบไดในเลขนศิลปท่ีใชในกลุมของประชาชน ท่ีมีบุคลิกสนุกสนาน รักสนุก 

ไมจริงจงักับชวีิต จงึมกีารนําบุคลิกเหลาน้ีมาใชในการออกแบบเลขนศิลป จึงเปนภาพของเอกลักษณเลขนศิลปไทย

อีกแบบหน่ึงและไดรับความนิยมมากขึ้น เพราะถกูจริตกับคนไทย

2. มีอารมณขัน อารมณดี จากบุคลิกท่ีรักสนุกของคนไทย จึงมีมีอารมณขันอารมณดี ซึง่เอกลักษณน้ีก็

จะปรากฎบอยๆ ในงานโฆษณา ซึ่งไดรับการยอมรับจากท่ัวโลกวาเปนเอกลักษณในงานโฆษณาของไทย ซึ่งกม็า

ปรากฎในงานออกแบบเลขนศิลปไดดวยเชนกัน

3. เชยๆ ยอนยุค เพราะประเทศไทยไดผานยุคสมยัการออกแบบเลขนศิลปมายาวนาน และมีการ

ออกแบบท่ีดีและรุงเรืองในยุคกอนๆ จึงมีการนําเอาผลงานการออกแบบกอนหนาน้ีมาออกแบบใหม เพ่ือใหมีรูปแบบท่ี

ยอนยุค เชยๆ สะทอนเอกลักษณการออกแบบเลขนศิลปไทยไดเปนอยางดี

2. รูปแบบท่ีเปนเอกลักษณการออกแบบเลขนศิลปไทยท่ีหลากหลาย

2.1 ยอดแหลม ซึ่งมีรูปทรงรวมมาจากส่ิงของหลายอยางของไทย เชน ยอดเจดยี ยอดปราสาท มือท่ี

ไหว ชฎา มงกุฎ ฯลฯ อันเน่ืองมาจากความเชื่อเร่ืองสวรรค เขาพระสุเมรุ เมื่อนํามาออกแบบในงานออกแบบเลขนศิลป

ก็จะสามารถแสดงเอกลักษณไทยไดชัดเจนยิง่ขึ้น

2.3 ใชสีพิเศษสีทอง ปมฟอยลทอง หรือผสมสีออฟเซ็ทใกลเคียงสีทอง มาจากความคดิของคนไทย และ

คนเอเชียวาเปนส่ิงท่ีสูงคา ศักดิ์สิทธิ์ เปนทิพย เหมือนสวรรค จงึมกัจะใชสีทองน้ีในงานออกแบบเลขนศิลปดวย เพ่ือให

รูสึกวาพิเศษ มีระดับ มีคุณคา

2.4 ลายไทย เปนส่ิงท่ีนิยมมากท่ีสุดในการนํามาออกแบบเปนเลขนศิลปไทย เชน กระหนก ประจาํยาม 

ฯลฯ หรือนําท้ังภาพลายไทยมาออกแบบ 

2.5 ตัวอักษร และตวัเลขไทย เพราะตวัอักษร และตวัเลขไทยเปนตวัอักษรท่ีมีรูปทรงท่ีมเีอกลักษณสูง 

และแตกตางชัดเจน นอกเหนือจากการนํามาใชเพ่ือการส่ือสารยงัมีการจัดวางออกแบบใหสวยงามเหมือนงาน
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ออกแบบ Typography ของตางประเทศ 

2.6 ยอนยุค เกาๆ ขลังๆ เชยๆ การนําภาพเกาๆ ตัวหนังสือรูปแบบเกาๆ ของประกอบฉากเกาๆ เชน

ส่ิงของเกา ทําใหเกา หรือใชสีแบบทึมๆ มืดๆ สีไมสด สีจากธรรมชาติ เหลาน้ีเปนตน ก็จะทําใหเปนรูปแบบท่ีดูเปน

เอกลัษณไทยในงานออกแบบเลขนศิลปท่ีนิยมใชกันมากเชนกัน

2.7 สีสดๆ สีสะทอนแสง การออกแบบเลขนศิลปในหมวดของประชาชน หรือหมวดอ่ืนท่ีตองการความ

สดใส ร่ืนเริงก็มักจะจะใชสีท่ีสดมากๆ เชนปายงานวัด โรงลิเก เปนตน ซึ่งอาจจะเปนเพราะความรูทางดานศิลปะ และ

การออกแบบในการใชสีนอย ซึ่งอาจจะเปนผลดีในแงของความกลา เพราะไมตองกลัวการใชสีท่ีผิดตามหลักทฤษฎีสี

แตถาเทียบกับการใชสีสดๆแบบน้ีในประเทศอ่ืนๆ ก็มีความแตกตางกัน เปนเอกลักษณของใครของมัน ถานัก

ออกแบบไดนําเอกลักษณน้ีมาพัฒนาเพ่ิมอีกนิดหนอย ก็จะไดเอกลักษณในการใชสีท่ีเปนเอกลักษณอีกแบบของไทย

ก็ได

คําขอบคุณ
ความสําเร็จของงานวิจัยน้ีไดลุลวงเปนผลจากความชวยเหลือ ดูแลเปนอยางดีจากอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ  อาจารยธนาทร เจียรกุล และผูชวยศาสตราจารยวัฒนพันธุ ครุฑะเสน และขอขอบคุณ อาจารยอนุชา 

โสภาคยวิจิตร และอาจารยอาวิน อินทรังษี ซึ่งไดสละเวลา ใหคําแนะนําและขอคิดเห็น เสนอแนะตางๆ ใหงานวิจัย

ฉบับน้ีไดเขาสูเปาหมายตรงประเด็นของการวิจัยท่ีผูวิจัยยังลังเลสงสัยใหไดอยางชัดเจนในทุกประเด็น จนสําเร็จลงได

ดวยดี และตองขอขอบพระคุณอยางสูงกับผูเชี่ยวชาญทุกทานดังน้ี  ผูชวยศาสตราจารยมาโนช กงกะนันท, ผูชวย

ศาสตราจารยไพโรจน ชมุนี, ผูชวยศาสตราจารยสุธี คุณาวิชยานนท, อาจารยกัญชลีกา กัมปนานนท, คุณจํานงค ศรี

นวล, คุณเอนก นาวิกมูล, คุณประชา สุวีรานนท, คุณไพโรจน ธีระประภา, คุณปริญญา โรจนอารยานนท, คุณวิเชียร 

โตว, คุณสยาม อัตตะริยะ, คุณกิตติรัตน ปติพานิช

ขอขอบคุณครอบครัว พอโยธิน แมสุณีย ภรรยา (อาจารยจตุพร เทวกุล) และเพ่ือนพอง นองพ่ี ท่ีไดไตรถาม 

หวงใย เปนกําลังใจ ใหความมั่นใจยิ่งขึ้นวาส่ิงท่ีทําอยูน้ี จะเปนประโยชนตอชาติ ตอวงการเลขนศิลป และตอวงการ

ออกแบบไทยตอไป
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การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ หัตถกรรมผาไทย กลุมชุมชนบานทุ งแสม 

อ.หนองหญาไซ จ.สุพรรณบุรี กรณีศึกษา : ผาไหมมัดยอมดวยสีธรรมชาติและบรรจุภัณฑ
Study and development of Silk Products for Banthung-Samae Community, Nangyaisai

District, Supsanburi Province : A case study of Tie-dyed Silk with Natural Dye and

Packaging

วิมลวรรณ  ศตะกูรมะ1 จรูญ  คลายจอย2 ขวัญรัตน  จินดา1 และจรัสพัฒน วงศวิเศษ1

Wimonwan Satakurama1, Charoon Klaichoi2, Khwanrat Chinda1 and Jharaspat Wongwises1

บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาแหลงและปริมาณวัสดุธรรมชาติ ท่ีใหสีและท่ีชวยใหสีติดภายในพ้ืนท่ี

บานทุงแสมและพ้ืนท่ีใกลเคียง ท่ีมีความเหมาะสมตอการพัฒนาเชิงธุรกิจ และนําวัสดุธรรมชาติภายในทองถิ่น

เหลาน้ันมาใชยอมสีผาไหมดวยลวดลายมัดยอม สําหรับนําไปออกแบบและตัดเย็บเคร่ืองแตงกายสตรี รวมท้ังทําการ

ออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับผาไหมมัดยอมสีธรรมชาติ

ผลการวิจัย พบวาในพ้ืนท่ีบานทุงแสมและพ้ืนท่ีใกลเคียงในตําบลหนองขาม ไดแก บานหนองเสือเตน บาน

หนองแหน และบานโปรงกระมัง ตําบลแจงงาม และบานหนองเปราะ ตําบลดานชาง มีวัสดุธรรมชาติประเภทใบไม 

เปลือกไมและเปลือกผลไม ท่ีใหสีสามารถนํามาใชไดอยางตอเน่ืองตลอดป 11 ชนิด คือ ใบหมอน ใบตะขบ ใบขี้เหล็ก 

ใบสะเดา ใบกลวยนํ้าหวา  เปลือกตนกามปู เปลือกตนยูคาลิปตัส เปลือกตนมะขามเทศ เปลือกตนมะขาม เปลือกผล

มะพราวแหงและสด และวัสดุธรรมชาติท่ีชวยใหสีติด 2 ชนิด คือ นํ้ามะขามและนํ้าขี้เถา รวมท้ังสารเคมีท่ีราคาถูกหา

ซื้อไดงายในพ้ืนท่ี2ชนิดคือเกลือและสารสม

ผลการทดลองจากการนําวัสดุธรรมชาติท่ีใหสีและท่ีชวยใหสีติดภายในพ้ืนท่ี มาใชยอมสีผาไหมดวยลวด

ลายมัดยอม พบวา ผาไหมท่ียอมดวยสีจากใบกลวยกับนํ้าขี้เถา และสีจากใบหมอนกับนํ้ามะขาม มีความคงทนของ

สียอมตอแสงและความคงทนของสียอมตอการซักระดับดีมาก  และเมื่อนําผาไหมมัดยอมสีธรรมชาติ ใหผูผลิตและ

ผูสนใจซื้อไปตัดเย็บเส้ือผาเคร่ืองแตงกายสตรี ประเมินความพึงพอใจพบวา ผูผลิตและผูสนใจผลิตภัณฑพึงพอใจดาน

สีและลวดลายผาระดับมาก ดานคุณภาพของผาและเน้ือผาระดับรองลงมา และดานคุณภาพของสีมีระดับความ

พึงพอใจนอยท่ีสุด

สรุปความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบบรรจุภัณฑ และผูท่ีสนใจผลิตภัณฑ ท่ีมีตอบรรจุภัณฑ

ผาไหมมัดยอมสีธรรมชาติ  พบวา ดานรูปแบบและโครงสรางบรรจุภัณฑเหมาะสมกับการบรรจุผาไทยเปนของฝาก 

การขนสง การเก็บรักษาและการใชงานในระดับมาก  ดานความสวยงามมีภาพประกอบและตัวอักษร การใชคูสี 

การใชสัญลักษณท่ีเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ดานขอมูลเกี่ยวกับวิธีการใชและการดูแลรักษาผาไหมมัดยอมมีความ

1 วิทยาลัยเพาะชาง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร, กรุงเทพมหานคร 10200

Poh-Chang Academy of Art, Rajamagala University of Technology Rattakosin, Bangkok 10200
2 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10300

Faculty of Industry Textile, Rajamagala University of Technology Phra Nakhon, Bangkok 10300
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เหมาะสมในระดับมากท่ีสุด และดานกรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑเหมาะสมสอดคลองกับเทคโนโลยีของกลุมชุมชน 

ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับปานกลางและผูท่ีสนใจผลิตภัณฑมีความคิดเห็นระดับมาก

คําสําคัญ : ผาไหมมัดยอม วัสดสีุยอมธรรมชาติ สารติดสีธรรมชาติ บรรจุภัณฑ

Abstract
The purpose of this project is to study the source and the amount of natural dye in Banphung

samae and surrounded area that has economically benefits. This natural dye can be used to dye tie-dyed

silk garments before the process of designing and making woman’s apparels and tie-dyed silk

packaging lines.

By conducting a research for natural dye supply from leaves, barks and fruits peels in Banphung

samae and surrounded area in Tumbon Nongkam including Bannongserten, Bannonghan,

Banpongkamong, Tumbon Jangngam and Bannongproa, Tumbon Danchang, 11 natural substances

were found. These natural supplies are Mulberry leaves, Calabura leaves, Cassia Siamea Lamk leaves,

Neem leaves, Banana leaves, Rain tree bark, Eucalyptus bark, Manila tamarind bark, Tamarind bark ,

Fresh and Dry coconut shell, Tamarind juice and ash washed. Besides those stated, Salt and Alum are

local chemical substances that are cheap and easily found.

As the test results, silk that dyed with a color mixture from banana leaves and ash washed and

also a color mixture from Mulberry leaves and Tamarind tends to last longer even when washed. When

conducting a market research with consumers, consumers are giving the first priority to pattern and color

then the quality of cloth and less concern about the quality of color.

Both consumers and experts in tie-dyed silk packaging agree that packaging and design has

plays a big role in Thai fabric as a souvenir. The most important in design is aims at prints, color and

symbols. Care instruction is also very important for tie-dyed silk. The experts pay less attention in the

suitable of workers and packaging process while consumers do more.

Keywords : Tie-dyed silk, Natural dye materials, Nature mordant, Package

คํานํา
งานหัตถกรรมผาไทย เปนงานหัตถกรรมอีกแขนงหน่ึงท่ีไดรับการยอมรับวามีตามประณีตวิจิตรงดงาม เปน

ผลิตภัณฑจากภูมิปญญาของคนไทย ท่ีไดรับการถายทอดสืบตอจากบรรพบุรุษ โดยเฉพาะผาไทยท่ีผลิตจากเสนไหม

จะมีความสวยงามเน้ือผาเรียบละเอียด มีความเงางามอยูในตัว จึงนิยมนําไปใชตัดเย็บเส้ือผาเคร่ืองแตงกายสตรีและ

บุรุษท่ัวไป  และการท่ีผาไหมไดรับความนิยมอยางแพรหลายน้ี จึงไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน สงเสริม

ใหจัดตั้งกลุมชุมชนทอผาไหมเพ่ือการจําหนายขึ้น เกือบท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย  สงผลใหเกิดการแขงขันใน

ตลาดสูง กลุมชุมชนใดมีศักยภาพดานการผลิตผาไหมท่ีมีคุณภาพหรือมีความแปลกใหม อันเปนเอกลักษณเฉพาะ

ของชุมชน ก็จะมีศักยภาพสามารถแขงขันในตลาดได เชน  กลุมทอผาไหมยอมสีธรรมชาติจังหวัดสุรินทร กลุมทอผา

ไหมบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ เปนตน 
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เอกลักษณท่ีโดดเดนอยางหน่ึงของผาไหม คือ การยอมดวยสีธรรมชาติ ผาไหมท่ียอมดวยสีธรรมชาติจะมี

ความสวยงามอีกรูปแบบหน่ึงคือ มีสีออนเย็นตาไมฉูดฉาดเหมือนสีสังเคราะห ผูบริโภคสวนใหญท่ีนิยมสีธรรมชาติ 

แสดงความ เห็นวา สีออนหรือสีหมน ๆ น้ันชวยใหเกิดความรูสึกกลมกลืนกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ นอกจาก

น้ันผาท่ียอมดวยสีธรรมชาติจะเกิดสีแปลกใหม ไมซ้ํากัน และไมเปนพิษตอผูสัมผัสรวมท้ังนํ้าท้ิงจากการยอมไมกอให

เกิดมลภาวะตอส่ิงแวดลอม จัดวาเปนการชวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูไดสืบไป

ในฐานะท่ีคณะผูวิจัยมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ อยูในระบบการศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร

สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม และคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีส่ิงทอ จึงตระหนัก

ถึงการมีสวนชวยสงเสริมและสืบสานองคความรูภูมิปญญาไทย ใหคงอยูตอไปอยางยั่งยืน   จึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษา

และนําสีจากวัสดุธรรมชาติท่ีมีอยูเปนจํานวนมากในทองถิ่น มาใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑผา

ไหมของกลุมผูปลูกหมอนเล้ียงไหมและทอผาบานทุงแสม อําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งเปนกลุมอาชีพ

ท่ีมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการดําเนินงาน  ดานการผลิตและจําหนายสินคาหัตถกรรมผาไหม  โดยคณะผูวิจัย

จะนําลวดลายมัดยอมมาใชในการออกแบบลวดลายผาไหม และยอมสีผาไหมดวยพืชธรรมชาติท่ีหาไดงายมีอยูใน

ทองถิ่นปริมาณมากสามารถนํามาใชไดตลอดป เมื่อนํามายอมแลวใหสีท่ีคงทนตอแสงและการซักมีคุณภาพดีใน

ระดับมาตรฐานของสียอมธรรมชาติ  บรรจุลงในบรรจุภัณฑผาไหมมัดยอมท่ีมีกรรมวิธีการผลิตอยูบนพ้ืนฐานเทคโน

โลยีการผลิตของชุมชน  เพ่ือชวยใหผูบริโภคมีโอกาสไดเลือกซื้อสินคาผาไหมท่ีมีลวดลายแปลกใหม ตรงกับความ

ตองการมากยิ่งขึ้น สามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑ ชวยเพ่ิมรายไดใหแกกลุมผูปลูกหมอนเล้ียงไหมและทอ

ผาบานทุงแสม สรางชุมชนใหเขมแข็ง และมีคุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้น 

วัตถุประสงคการวิจัย
งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคในการวิจัย  ดังน้ี

1 ศึกษาแหลงและปริมาณวัสดุธรรมชาติ ท่ีใหสีและท่ีชวยใหสีติดภายในทองถิ่น ท่ีความเหมาะสมตอการ

พัฒนาเชิงธุรกิจและการใชอยางยั่งยืน

2 ศึกษาและทดลองยอมสีผาไหมลวดลายมัดยอมดวยวัสดุธรรมชาติภายในทองถิ่น สําหรับนําไปออกแบบ

และตัดเย็บเคร่ืองแตงกายสตรี

3 ออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับผาไหมมัดยอมสีธรรมชาติ

วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยคร้ังน้ี  คณะผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย โดยแบงออกเปน 3 ขั้นตอนหลักดังน้ี

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแหลงและปริมาณวัสดุธรรมชาติ ท่ีใหสีและท่ีชวยใหสีติดภายในทองถิ่น ท่ีมีความ

เหมาะสมตอการพัฒนาเชิงธุรกิจและการใชอยางยั่งยืน ดวยการสัมภาษณชางทอผาและผูรูซึ่งเปนผูสูงอายุ ท่ีเคยมี

ประสบการณดานการยอมสีธรรมชาติมากอน และจดบันทึกลงในแบบสัมภาษณ สังเกตสภาพแวดลอมถายภาพ

ประกอบ การวิเคราะหขอมูล โดยนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณและการสังเกตมาจําแนกตามกรอบแนวความคิด

การยอมสีธรรมชาติอยางยั่งยืน ท่ีตองการชนิดของพืชใหสีและสารท่ีชวยใหสีติด ท่ีมีอยูภายในทองถิ่นและพ้ืนท่ี

ใกลเคียงปริมาณมากเพียงพอ สามารถนํามาใชไดอยางตอเน่ืองตลอดป มีการปลูกทดแทนเพ่ือใหเกิดการใชอยาง

ยั่งยืน และสรุปขอมูลประกอบภาพถาย
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ขั้นตอนที่ 2 การทดลองยอมสีผาไหมลวดลายมัดยอมดวยวัสดุธรรมชาติภายในทองถิ่น  มีวิธีการศึกษา

ตามขั้นตอนตอไปน้ี

1) ทดลองยอมสีผาไหม 2 ตระกรอท่ีผานการฟอกขาวแลว ดวยนํ้ายอมสีธรรมชาติ จากวัสดุ

ประเภท ใบไม เปลือกไม และเปลือกผลไม รวมท้ังคร่ัง จํานวน 16 ชนิด ใชสารท่ีชวยใหสีติด 4 ชนิด คือ สารสม เกลือ 

นํ้าขี้เถา และนํ้ามะขามเปยก

2) ยอมสีผาไหมดวยสีธรรมชาติท้ัง 16 ชนิด และในการยอมแตละชนิดจะใชสารชวยใหสีติด

แตกตางกัน ไดผาไหมยอมสีธรรมชาติ จํานวน 64 ชิ้น นํามาทดสอบคาความคงทนของสียอมตอแสงและตอการซัก 

ตามวิธีการของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม (มอก.)

3) สรุปชนิดของวัสดุธรรมชาติและสารท่ีชวยใหสีติด ท่ีมีคาความคงทนของสียอมตอแสงและตอ

การซัก ตามระดับการยอมรับโดยท่ัวไป เพ่ือนํามาใชยอมสีผาไหมขนาดกวาง 2 หลา สําหรับนําไปออกแบบและตัด

เย็บเส้ือผาเคร่ืองแตงกายสตรี

4) ทดลองยอมสีผาไหมมัดยอม ดวยวิธีพับและมัดผาไหมในสวนท่ีไมตองการใหสีติด หรือ

ตองการใหเปนลวดลายสีขาว ดวยเชือกฟางใหแนน  นําไปยอมในนํ้ายอมสีธรรมชาติและผสมสารท่ีชวยใหสีติด

ระหวางการยอม เมื่อครบกําหนดจึงนําขึ้นจากหมอยอมลางนําใหสะอาด และใชเชือกฟางมัดเก็บสีสวนท่ีตองการไว 

จากน้ันยอมในนํ้ายอมสีธรรมชาติสีท่ีสอง ดวยวิธีการยอมสีทับ (TOP-DYEING) เพ่ือใหเกิดสีใหมตั้งแต 2 สีขึ้นไป

และเมื่อยอมครบกําหนดเวลา นําผาไหมขึ้นจากนํ้ายอมแกะเชือกฟางออก และตมทําความสะอาดผาดวยสบูเทียม

5) ประเมินผลและวิเคราะหคาความพึงพอใจของผูผลิต หรือชางทอผาบานทุงแสม และผูสนใจ

ซื้อผลิตภัณฑผาไหมของกลุมทอผาบานทุงแสม เกี่ยวกับคุณลักษณะของผาไหมมัดยอมสีธรรมชาติ ในดานคุณภาพ

ของผา คุณภาพของสี เน้ือผาและลวดลายผา โดยใชแบบสอบถาม

ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับผาไหมมัดยอมสีธรรมชาติ  มีวิธีการศึกษาตามขั้นตอนดังน้ี

1) ศึกษาและวิเคราะหขอมูล เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ โดยคํานึงถึงกรรมวิธีการผลิตท่ีไมยุงยาก

ซับซอน ชาวบานสามารถทําไดดวยตนเอง ใชเวลาในการผลิตนอย ประหยัดและใชวัสดุท่ีหาไดงายในพ้ืนท่ี

2) การออกแบบโครงสรางและกราฟกบนบรรจุภัณฑ กลองกระดาษรูปส่ีเหล่ียมผืนผาดานหนา

กลองเจาะชองหนาตางใหมองเห็นผาไหมท่ีบรรจุอยูภายใน และการออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ โดยใช

แนวความคิดของ ”ความเปนธรรมชาติ” แสดงใหเห็นภาพใบไมซึ่งสอดคลองกับท่ีมาของผลิตภัณฑผาไหมมัดยอม 

3) ขั้นการคัดเลือกแบบ เพ่ือคัดเลือกจัดกลุมเปรียบเทียบแบบท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด  ดาน

ภาพ สี ตัวอักษร สามารถส่ือความหมายใหเห็นถึงความเปนธรรมชาติไดอยางชัดเจน และมีสัญลักษณท่ีบุคคลท่ัวไป

เขาใจไดตรงกันวาเกี่ยวของกับงานหัตถกรรมทอผา

4) ขั้นการตัดสินใจ โดยคณะผูวิจัยคัดเลือกแบบท่ีดีท่ีสุดในกลุม นําไปใชเปนบรรจุภัณฑผาไหมมัด

ยอมสีธรรมชาติ  และพัฒนาปรับปรุงใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

5) ประเมินผลและวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบบรรจุภัณฑ  และผูท่ี

สนใจซื้อผลิตภัณฑผาไหมของกลุมทอผาบานทุงแสม ดานความเหมาะสมของโครงสรางและกราฟกบนบรรจุภัณฑ
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สรุปผลการวิจัย
ผลของการศึกษาชนิดและปริมาณวัสดุธรรมชาติ

การศึกษาแหลงและปริมาณวัสดุธรรมชาติท่ีสามารถนํามาใชยอมสีธรรมชาติแบบยั่งยืน ซึ่งมีอยูในพ้ืนท่ี

บานทุงแสมและพ้ืนท่ีใกลเคียง จากกลุมตัวอยางซึ่งเปน ผูผลิต ไดแก บุคคลหรือกลุมบุคคล ท่ีมีความรูดานการยอมสี

จากวัสดุธรรมชาติ ท้ังท่ีเปนสมาชิกของกลุมทอผาไหมบานทุงแสม และสมาชิกของกลุมเครือขาย และผูรู ไดแก 

ชาวบานท่ัวไป ท่ีมีความรูดานการยอมสีจากวัสดุธรรมชาติ ท่ีอยูในพ้ืนท่ีกลุมทอผาไหมบานทุงแสม และกลุมเครือขาย

พ้ืนท่ีใกลเคียง ซึ่งเปนเปนเพศหญิงท้ังหมดจํานวน 18 คน สวนใหญมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นและมีประสบการณทางดาน

การทอผามากกวา 20 ปไป พบวาวัสดุธรรมชาติท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีบานทุงแสมและพ้ืนท่ีใกลเคียงท่ีสามารถนํามาใชยอมสี

ไดน้ัน กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยมีประสบการณท้ังทางตรงและทางออม  ในการนํามาใชยอมสีฝายและไหม จึงให

ขอมูลไดเฉพาะชนิดของวัสดุธรรมชาติ ประเภทใบไม เปลือกไม และเปลือกผลไม ท่ีพบเห็นวามีอยูในพ้ืนท่ีบานทุงแสม

บานหนองเสือเตน บานหนองแหน ตําบลนองขาม และพ้ืนท่ีใกลเคียง ไดแก บานโปรงกระมัง ตําบลแจงงาม และ

บานหนองเปราะ ตําบลดานชาง ซึ่งมีอยูปริมาณมากเพียงพอท่ีจะนํามาใชสกัดนํ้ายอมสีธรรมชาติใชในเชิงพาณิชย 

วัสดุธรรมชาติประเภทใบไม เปลือกไม และเปลือกผลไมท่ีพบ ประกอบดวย ใบไม ชนิดตางๆ จํานวน  7

ชนิด ไดแก ใบหมอน, ใบตะขบ, ใบขี้เหล็ก, ใบกระถิน,ใบสัก, ใบสะเดาและใบกลวย เปลือกตนไม มีจํานวน 6 ชนิด 

ไดแก เปลือกตนกามปู, เปลือกตนยูคาลิปตัส เปลือกตนฝร่ัง,เปลือกตนมะยม, เปลือกตนมะขามเทศ และ เปลือก

ตนมะขามเปร้ียว เปลือกผลไม มีจํานวน 2 ชนิด คือ เปลือกผลมะพราวแหงและ เปลือกมะพราวสด จะสังเกตไดวา

ใบไม เปลือกไม เปลือกผลไมสวนใหญท่ีพบและนํามาใชสกัดนํ้ายอมสีธรรมชาติน้ัน เปนตนไมท่ีปลูกขึ้นโดยชาวบาน

ไวรอบบริเวณบานพักอาศัยแทบทุกครัวเรือน หรือท่ีขึ้นเองตามธรรมชาติรอบหมูบานในพ้ืนท่ีโลง หรือขางถนนท่ัวไป 

สอดคลองกับงานวิจัยของชวนพิศ  สีมาขจร  และแสงจันทร ขวัญออน สถาบันวิจัยหมอนไหมนครราชสีมา กรม

วิชาการเกษตร (2550) ท่ีกลาววา  การยอมสีฝายและไหมในสมัยกอน ไดมาจากสวนแกนลําตนพืช  และเปลือกของ

ไมยืนตน เชน แกนประโฮด แกนฝาง  แกนเข แกนขนุน แกนประดู    ซึ่งมีอยูในปาธรรมชาติเปนจํานวนมาก  แต

ปจจุบันหาไดยาก แมจะมีการสงเสริมใหปลูกเพ่ิมเติม  ตองใชเวลานานกวาตนไมเหลาน้ีจะเติบโตจนนําแกนมาใชทํา

สียอมได   ดังน้ันปจจุบันจึงมีการศึกษาวิจัยสกัดสีจากพืชโตเร็ว  พืชอายุส้ัน หรือวัชพืชบางชนิด  หรือพืชท่ีพอหาได

ท่ัวไป  โดยเฉพาะไมดอกไมประดับท่ีปลูกในบานหรือตามหัวไรปลายนา  หรือสกัดมาจากบางสวนของพืช  เชน ใบ  

ดอก  ผล  เปลือกผล  เปลือกแหงของตน หรือเมล็ดซึ่งมีปริมาณมาก   และเกิดขึ้นใหมทดแทนไดงาย  เชน ใบหูกวาง  

เปลือกมังคุด  ใบกระถินณรงค เปนตน

สารชวยใหสีติดหรือสารชวยยอมท่ีพบ มีราคาถูกและหาไดงายในบานทุงแสม มีท้ังท่ีเปนวัสดุธรรมชาติ คือ 

นํ้ามะขามเปยกนํ้าขี้เถา และสารเคมี คือเกลือโซเดียมคลอไรดหรือเกลือแกง และสารสม

ผลของการทดสอบความคงทนของสียอมธรรมชาติ

จากการนําใบไม เปลือกไม และเปลือกผลไม จํานวนรวม 16 ชนิด มาสกัดเปนนํ้ายอมและทดลองยอมสีผา

ไหมกับสารชวยใหสีติดหรือสารชวยยอม จํานวน 4 ชนิด คือ นํ้ามะขามเปยกนํ้าขี้เถา เกลือแกง และสารสม ไดผาไหม

จํานวน 64 ชื้น เมื่อนํามาทดสอบคาความคงทนของผาไหมมัดยอมสียอมธรรมชาติ ดานความคงทนของสียอมตอแสง

และตอการซัก ตามวิธีการของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) สรุปไดวา ผาไหมท่ียอมดวยสีจาก

ใบกลวยนํ้าวากับนํ้าขี้เถา และผาไหมท่ียอมดวยสีจากใบหมอนกับนํ้ามะขาม มีคาความคงทนของสียอมตอแสงใน

ระดับ 6 หรือระดับดีมาก และมีคาความคงทนตอการซักในระดับ 5 หรือ หรือระดับดีมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ
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สุภาพ รูการ (2544) ศึกษาคาความคงทนของสีตอการซักและคาความคงทนตอแสง ของผาไหมท่ียอมดวยใบกลวย 

พบวาผาทดลองท่ียอมดวยใบกลวยและยอมทับดวยขี้เถา มีความคงทนตอการซักไดดีท่ีสุด และผาท่ียอมทับดวยกรด

นํ้าสม มีความคงทนตอแสงดีท่ีสุด

สวนผาไหมท่ีมีคาความคงทนตอแสงระดับ 5 หรือระดับดี และมีคาความคงทนตอการซักระดับ 4 หรือระดับ

ดี คือ ผาไหมท่ียอมดวยสีจาก ใบหมอนกับสารชวยใหติดสี 2 ชนิด คือ นํ้าเกลือและสารสม, ใบขี้เหล็กกับสารชวยให

ติดสี 2 ชนิด คือ นํ้ามะขามและสารสม, ใบสะเดากับสารชวยใหติดสี 2 ชนิด คือ นํ้ามะขามและนํ้าขี้เถา, ใบกลวย

นํ้าวากับสารชวยใหสีติด 2 ชนิดคือนํ้ามะขามและเกลือ, เปลือกตนกามปูกับสารชวยใหสีติด 3 ชนิด คือ นํ้ามะขาม 

นํ้าขี้เถาและเกลือ, เปลือกผลมะพราวสดกับสารชวยใหสีติด 4 ชนิดคือ นํ้ามะขาม นํ้าขี้เถา เกลือและสารสมเปลือก

ตนมะขามเปร้ียวกับนํ้าขี้เถาและสารสม  สอดคลองกับงานวิจัยของสุนีย  ฟูตระกูล และคณะ(2543) จากรายงานการ

วิจัยเร่ืองการพัฒนาสารยอมสีธรรมชาติในเขตภาคเหนือตอนบน กลาววา ผายอมสีธรรมชาติท่ีมีสีเขมความคงทนของ

สียอมตอการซักจะต่ํา โดยท่ัวไปสียอมธรรมชาติควรมีคาความคงทนตอการซักตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป และในการ

ทดสอบคาความคงทนของสียอมธรรมชาติตอแสง ผาท่ียอมสีธรรมชาติควรมีคาตั้งแตระดับ 5 ขึ้นไป

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูผลิตและผูสนใจผลิตภัณฑที่มีตอผาไหมมัดยอมสีธรรมชาติ

การทดลองยอมสีผาไหมมัดยอม โดยใชผาไหมแทรอยเปอรเซ็นตสีขาว 2 ตะกรอ ท่ีผานการฟอกขาว และ

ทอขึ้นโดยสมาชิกกลุมทอผาบานทุงแสม ความยาว 2 หลา นํามาตมทําความสะอาดดวยสบูเทียม ตากใหแหงและ

ตองรีดใหเรียบ แลวจึงนํามามัดลวดลาย ดวยวิธีพับและมัดผาไหมในสวนท่ีไมตองการใหสีติด หรือตองการใหเกิด

ลวดลายสีขาว ดวยเชือกฟางใหแนน  นําผาไหมท่ีมัดเรียบรอยแลวไปยอมในนํ้าสียอมธรรมชาติ ผสมสารท่ีชวยใหสี

ติดระหวางยอมสี เมื่อครบกําหนดเวลา นําผาไหมลางนํ้าสะอาด และมัดเชือกฟางเก็บสีสวนท่ีตองการไว และนําลงไป

ยอมในนํ้ายอมสีธรรมชาติสีท่ีสอง ดวยวิธีการยอมสีทับ (TOP-DYEING) เพ่ือใหผาไหมเกิดสีสันตั้งแต 2 สีขึ้นไป และ

เมื่อยอมครบกําหนดเวลา นําผาไหมขึ้นจากนํ้ายอมแกะเชือกฟางออก และทําความสะอาดผาตมดวยสบูเทียม

ภาพที่ 1 รูปและตวัอยางผาไหมมัดยอมชิ้นที่ 1 ท่ีผูผลิตและผูสนใจผลิตภัณฑประเมินความพึงพอใจ

ภาพที่ 2 รูปและตวัอยางผาไหมมัดยอม ชิ้นที่ 2 ท่ีผูผลิตและผูสนใจผลิตภัณฑประเมินความพึงพอใจ
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ภาพที่ 3 รูปและตวัอยางผาไหมมัดยอม ชิ้นที่ 3 ท่ีผูผลิตและผูสนใจผลิตภัณฑประเมินความพึงพอใจ

ภาพที4่ รูปและตัวอยางผาไหมมัดยอม ชิ้นที่ 4 ท่ีผูผลิตและผูสนใจผลิตภัณฑประเมินความพึงพอใจ

เมื่อนําผาไหมมัดยอมสีธรรมชาติท้ัง 4 ชิ้นใหผูผลิต และผูสนใจผลิตภัณฑ ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ

คุณลักษณะของผาไหมมัดยอมสีธรรมชาติ ท่ีจะนําไปออกแบบและตัดเย็บเส้ือผาเคร่ืองแตงกายสตรี ในดานคุณภาพ

ของผา คุณภาพของสี เน้ือผาและลวดลายผา สรุปไดวา ผูผลิตมีความพึงพอใจตอผาไหมมัดยอมสีธรรมชาติชิ้นงานท่ี

3 ลายวงกลมสูงสุด มีคาเฉล่ียความพึงพอใจในคุณลักษณะตางๆในระดับมาก และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจท่ีมีตอ

คุณลักษณะของผาไหมมัดยอม ดานสีและลวดลายผาไหมมัดยอมอยูในระดับมาก ดานคุณภาพของผาไหมและ

เน้ือผามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ดานคุณภาพของสีผาไหมมัดยอมมีความพึงพอใจระดับนอย และผูท่ีสนใจ

ผลิตภัณฑผาไหมยอมสีธรรมชาติมีความพึงพอใจไปในทิศทางเดียวกันกับผูผลิต น่ันคือ มีความสนใจในคุณลักษณะ

ตางๆของผาไหมชิ้นท่ี 3 ลวดลายวงกลมมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียความพึงพอใจ ในระดับมาก นอกจากน้ียังพบวาส่ิงท่ี

ผูสนใจผลิตภัณฑใหความพึงพอใจตอคุณลักษณะของผาไหมมัดยอม ดานสีและลวดลายผาไหมมัดยอมอยูในระดับ

มาก ดานคุณภาพของผาไหมและเน้ือผามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ดานคุณภาพของสีผาไหมมัดยอมมี

ความพึงพอใจระดับนอยซึ่งไมแตกตางจากผูผลิต อาจเน่ืองมาจากลักษณะสีและลวดลายผาไหมมัดยอม มีความ

แปลกใหมตางจากผาทอท่ัวไป สวนคุณภาพของผาไหม เน้ือผาไหมมัดยอมและผิวสัมผัสเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป

แลว วาเน้ือผาไหมมีความมันวาว และเรียบล่ืนเมื่อนําไปตัดเย็บเคร่ืองแตงกายแลวสวมใสสบายไมรอน ดานคุณภาพ

ของสีท่ีใชยอมผาไหมท่ีผูผลิตและผูสนใจผลิตภัณฑอาจจะมีความพึงพอใจตางกัน เน่ืองมาจากผูผลิตสวนใหญเคยมี

ประสบการณในการยอมสีธรรมชาติมาแลว จึงมั่นใจในคุณภาพของวัสดุใบไม เปลือกไมท่ีใหสีชนิดตางๆท่ีนํามาใช

ยอม  ซึ่งผูใชผลิตภัณฑอาจจะยังไมเขาใจดีเทากับผูผลิต  

ผลการออกแบบบรรจุภัณฑ

สรุปความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูสนใจผลิตภัณฑในภาพรวม บรรจุภัณฑตนแบบของกลองผาไหม

มัดยอม มีคุณลักษณะท่ีดีในดานหนาท่ีการใชงานเหมาะสมกับผลิตภัณฑ  ดานสัญลักษณและขอมูลเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ และดานกรรมวิธีการผลิตสามารถใชงานไดสะดวก เหมาะสมตอการเก็บรักษาและเหมาะสมตอการขนสง  

อีกท้ังผูประเมินมีความเห็นวาสัญลักษณบนบรรจุภัณฑสะทอนเอกลักษณของสินคาดานในไดอยางชัดเจน และ

บรรจุภัณฑใหขอมูลและรายละเอียดตางๆท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑไดชัดเจนและครบถวน เมื่อคํานึงถึงกระบวนการใน

การผลิตพบวาคุณลักษณะท่ีไดจากการออกแบบสามารถใชวัสดุท่ีทําบรรจุภัณฑท่ีหาซื้อไดภายในทองถิ่นและใน



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

O-164

ขั้นตอนการผลิตบรรจุภัณฑไมยุงยากซับซอน ยกเวนในประเด็นเร่ืองของความเหมาะสมสอดคลองกับเทคโนโลยีของ

กลุมชุมชน ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวายังอยูในระดับกลาง สามารถท่ีจะพัฒนาการออกแบบใหสอดคลองกับ

เทคโนโลยีภายในทองถิ่นของกลุมอาชีพทอผาบานทุงแสมมากขึ้นกวาน้ี สอดคลองกับงานวิจัยของชูเกียรติ  กาญจน

รางกูลและคณะ เร่ือง การออกแบบบรรจุภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑทองถิ่น (2547) ควรจะออกแบบบรรจุภัณฑ

ควรคํานึงถึงการผลิตดวยตนทุนท่ีไมสูงมากนัก และสามารถผลิตไดดวยบุคลากรในชุมชน ลดเทคนิคขั้นตอนในการ

ประกอบโครงสรางบรรจุภัณฑใหเปนกระบวนการท่ีงายท่ีสุด

ภาพที่ 5 กลองบรรจุผาไหมมดัยอมท่ีผูเชีย่วชาญและผูท่ีสนใจผลิตภัณฑประเมิน

คําขอบคุณ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา โดยการประสานงานของเครือขาย

บริหารการวิจัยภาคกลางตอนลาง ท่ีใหทุนสนับสนุนโครงการวิจัย และขอบคุณนางบุญชวย  กรอบไธสง ประธานกลุม

ทอผาบานทุงแสม นางทองใบ ใจเท่ียง รองประธานกลุมฯและสมาชิกกลุมชุมชนทอผาบานทุงแสมทุกทาน  ท่ีให

ขอมูลตาง ๆ อันเปนประโยชนและใหความรวมมือเขารับการฝกอบรมโครงการถายทอดผลงานการวิจัยดวยความ

ตั้งใจ  สามารถฝกปฏิบัติการทําผาไหมมัดยอมสีธรรมชาติและบรรจุภัณฑไดตามวัตถุประสงค

เอกสารอางอิง
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การจัดแบงประเภทเอกสารขอมูลยาโดยอัตโนมัติดวย Weka

Automated text categorization for drug monograph by Weka

ชนิสรา ลือวิพันธ1 และวีรยุทธ เลิศนที1

Chanisara Lueviphan1 and Verayuth Lertnattee1

บทคัดยอ
ปจจุบันขอมูลขาวสารออนไลนมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น การจัดประเภทเอกสารทางยาแบบอัตโนมัติจึงเปนส่ิงท่ี

สําคัญ แมวาจะมีงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดประเภทเอกสารดังกลาว แตการศึกษาเคร่ืองมือประเภทโอเพนซอรสท่ีสามารถ

ใชงานไดสะดวกโดยเภสัชกรยังมีไมมากนัก งานวิจัยน้ีจะกลาวถึงการประเมินเคร่ืองมือดานการทําเหมืองขอมูล อันไดแก 

Weka กับงานดานจัดประเภทเอกสารทางยา ชุดขอมูลท่ีใชคัดเลือกมาจากเว็บไซต Dailymed และ Rxlist เว็บไซตละ 

100 หนาเอกสาร ทําเปน 3 ชุดขอมูล คือ ชุดขอมูลท่ีไดจาก daliymed ชุดขอมูลท่ีไดจาก rxlist และชุดขอมูลรวมท่ีไดจาก 

dailymed และ rxlist แบงเปน 5 กลุม คือ CNS anti-infective cardiovascular skin และ hormones ซึ่งเอกสารแตละหนา

จะสามารถอยูได 1 กลุม ใชวิธีจัดแบงประเภทเอกสารอัตโนมัติ 3 วิธี คือ Naïve bayes (NB) k-nearest neighbor (kNN)

และ Support vector machine (SVM) และใช 5-fold cross validation ในการทดสอบ โดย F1 เปนคาท่ีใชในการประเมิน

ประสิทธิภาพ จากการทดลองพบวา SVM เปนตัวจัดแบงประเภทท่ีดีท่ีสุด เมื่อใชเอกสารในการเรียนรูมากขึ้น (≥ 40 หนา/

กลุม) ทําให NB และ SVM จัดแบงประเภทไดดีขึ้น จากการทดลองสรุปไดวาสามารถนํา Weka มาประยุกตใชในงาน

เอกสารทางยาได ซึ่งผูใชสะดวกในการเลือกใชตัวจัดแบงประเภทและปรับเปล่ียนปจจัยตางๆ

คําสําคัญ : การจัดแบงประเภทเอกสารโดยอัตโนมัติ ขอมูลยา

Abstract
With the increasing availability of online text information, automatic text categorization of drug

monograph is an important task. Although there are extensive researches on evaluating and comparing the

performance of different classifiers for text classification, studies of open source data mining software, which can

be affordable by a pharmacist, are rarely published. This work presents an evaluation of an open source data

mining tool, WEKA, to solve this problem. Three set of Web documents about drug monograph were collected

from DailyMed, Rxlist and combination of the two Web sites. Five classes are labeled on each set of documents:

CNS, anti-infective, cardiovascular, skin and hormones. A document was labeled with only one class. Three text

categorization methods were applied: Naïve Bayes (NB), k-Nearest Neighbor (kNN), and the Support Vector

Machine (SVM). All experiments were performed with 5-fold cross validation. The F1 was used as a performance

indicator. The result indicated that the SVM was the best among three classifiers. When the number of training

documents was enough (≥40 documents/class), high performance were obtained with NB and SVM. WEKA can

be easy to apply on drug monograph. Several classifiers and parameters can be selected and refined.

Keywords : text categorization, text classification, drug monograph
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คํานําและวัตถุประสงค
การจัดแบงประเภทเอกสารโดยอัตโนมัติ (Automated text categorization) เปนการจัดแบงประเภทของเอกสาร

โดยคอมพิวเตอร ซึ่งเราจะตองสอนใหคอมพิวเตอรสามารถเรียนรูไดดวยตนเองจากเอกสารท่ีไดมีการจัดแบงไวแลว เมื่อ

คอมพิวเตอรเกิดการเรียนรูแลว เราก็สามารถใหคอมพิวเตอรจัดแบงเอกสารไดดวยตนเอง โดยวิธีการน้ีจะทําใหสามารถ

จัดแบงประเภทเอกสารท่ีมีจํานวนมากไดอยางรวดเร็ว

ปจจุบันเอกสารขอมูลท่ีเกี่ยวกับยามีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งขอมูลเหลาน้ีจะมีประโยชนตอบุคลากรทางการแพทย

และผูปวย โดยขอมูลในเอกสารทางยา (drug monograph) จะประกอบไปดวย ส่ิงตางๆ เหลาน้ี เชน ชื่อสามัญ ชื่อการคา 

คุณลักษณะของยา ขอบงใช กลไกการออกฤทธิ์ การเกิดปฏิกิริยาตอกันของยา ผลขางเคียงของยา โดยเอกสารทางยา

เหลาน้ันอาจจะถูกจัดแบงประเภทตามประเภทของการรักษา (therapeutic) ดังเชน หนังสือ AHFS Drug information ซึ่ง

เปนหนังสือท่ีมีการรวบรวมขอมูลยาเปนจํานวนมาก และมีการจัดแบงประเภทของยาออกเปนกลุมๆ ตามการบําบัดรักษา

โรค เชน CNS cardiovascular autonomic drug hormones skin EENT เปนตน 

เน่ืองจากเอกสารทางยามีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นเร่ือยๆ และมีความสําคัญตอบุคลากรทางการแพทยและผูปวย 

ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะนําเอกสารทางยาเหลาน้ันมาจัดแบงประเภทโดยอัตโนมัติ เพ่ือใหสามารถจัดแบงเอกสาร

ตามหมวดหมูไดอยางรวดเร็ว และในงานวิจัยชิ้นน้ีผูวิจัยมีความสนใจในการใช Weka มาชวยในการจัดแบงประเภทเอกสาร 

โดย Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis) เปนเคร่ืองมือท่ีใชในการจัดการเหมืองขอมูลและการเรียนรู

ดวยเคร่ือง ซึ่งถูกพัฒนาโดย University of Waikato ประเทศนิวซีแลนด ดังน้ันในงานวิจัยชิ้นน้ีผูวิจัยจึงมีวัตถุประสงคท่ี

ศึกษาถึงการนําเอกสารท่ีเกี่ยวของกับขอมูลยาสามารถจัดแบงประเภทดวย Weka ได

อุปกรณและวิธีการ
คัดเลือกเว็บไซตท่ีมีลักษณะเปนเอกสารขอมูลยาซึ่งมีความสมบูรณคอนขางมากจํานวน 2 เว็บไซต คือ 

dailymed และ rxlist หลังจากน้ันจึงสุมตัวยามาท้ังหมด 100 ตัว แลวจึงจัดกลุมตามประเภทของการรักษาเชนเดียวกับ

หนังสือ  AHFS Drug information 2009 โดยคัดเลือกประเภทของการรักษามาจํานวน 5 กลุม คือ CNS antiinfective

cardiovascular skin และ hormones ซึ่งแตละกลุมจะมียาจํานวน 20 ตัว โดยยาแตละตัวจะสามารถจัดอยูไดเพียง 1 กลุม

เทาน้ัน ซึ่งเรียกวา การจัดกลุมแบบ single-label category หลังจากน้ันจึงนํากลุมขอมูลจาก dailymed rxlist และกลุม

ขอมูลท่ีรวมกันระหวาง dailymed และ rxlist ไปทดลองจัดแบงประเภทโดยอัตโนมัติดวย Weka โดยใชวิธีการจัดแบง

ประเภทเอกสารโดยอัตโนมัติ 3 วิธี คือ k-nearest neighbor (kNN) Naïve Bayes และ support vector machines(SVM)

และทดสอบดวย 5-fold cross validation การประเมินประสิทธิภาพของระบบใชคา F1 ซึ่งคํานวณไดจาก คาความแมนยํา

(precision) และคาการเรียกคืน (recall) ในการจําแนกเอกสาร ดังสมการดานลาง

recallprecision
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โดยคา True positive (TP) คือ จํานวนเอกสารท่ีระบบจําแนกไดถูกตองเทียบกับเอกสารท้ังหมดในกลุมน้ัน False positive

(FP) คือ จํานวนเอกสารท่ีไมอยูในกลุมแตระบบจัดใหอยูในกลุมเมื่อเทียบกับเอกสารท้ังหมดท่ีระบบจัดใหเปนกลุมน้ัน 

False negative (FN) คือ จํานวนเอกสารในกลุมน้ันแตระบบจัดวาไมอยูในกลุมน้ันเทียบกับเอกสารท้ังหมดในกลุมน้ัน
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dailymed rxlist dailymed+rxlist Avg. (sample)
cns 0.73 0.73** 0.89** 0.78
anti-infective 0.76* 0.85* 0.91* 0.84*
cardiovascular 0.63 0.74 0.89** 0.75**
skin 0.71 0.81 0.89** 0.80
hormones 0.62** 0.73** 0.90 0.75**
Avg. (therapy) 0.69 0.77 0.90 0.79

Class
F1

dailymed rxlist dailymed+rxlist Avg. (sample)
cns 0.82 0.80 0.98 0.87
anti-infective 0.92* 0.90* 1.00* 0.94*
cardiovascular 0.91 0.90* 0.96 0.92
skin 0.85 0.88 0.96 0.90
hormones 0.74** 0.78** 0.95** 0.82**
Avg. (therapy) 0.85 0.85 0.97 0.89

Class
F1

ผลและวิจารณ
เมื่อนําขอมูลยาจากขอมูลตัวอยางท้ังสาม คือ ตัวอยาง dailymed rxlist และกลุมขอมูลท่ีรวมกันระหวาง 

dailymed และ rxlist มาจัดแบงประเภทดวย Weka แลวจะไดผลดังตารางท้ังสามน้ี

ตารางท่ี 1 แสดงคา F1 ของการจัดแบงประเภทเอกสารโดยอัตโนมัติจากขอมูลตัวอยาง dailymed rxlist

และกลุมขอมูลท่ีรวมกันระหวาง dailymed และ rxlist ดวยวิธี kNN

ตารางท่ี 2 แสดงคา F1 ของการจัดแบงประเภทเอกสารโดยอัตโนมัติจากขอมูลตัวอยาง dailymed rxlist

และกลุมขอมูลท่ีรวมกันระหวาง dailymed และ rxlist ดวยวิธี Naïve Bayes

ตารางท่ี 3 แสดงคา F1 ของการจัดแบงประเภทเอกสารโดยอัตโนมัติจากขอมูลตัวอยาง dailymed rxlist

และกลุมขอมูลท่ีรวมกันระหวาง dailymed และ rxlist ดวยวิธี SVM

หมายเหตุ * คือคามากท่ีสุด ** คือคานอยท่ีสุด

จากท้ัง 3 ตารางขางตน จะเห็นวา Weka สามารถใชในการจัดแบงประเภทเอกสารโดยอัตโนมัติได

จากการจัดแบงประเภทเอกสารอัตโนมัติดวย 3 วิธี คือ kNN Naïve Bayes และ SVM จะเห็นไดวาคา F1 ของ วิธี 

SVM มีคามากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางเมื่อใชวิธี SVM คือ 0.89 และคา F1 ของขอมูลตัวอยาง dailymed และ 

rxlist คือ 0.97 สวนขอมูลรวมกันระหวาง dailymed และ rxlist มีคา 0.97 ตามลําดับ จึงสามารถกลาวไดวา SVM สามารถ

จัดแบงประเภทเอกสารไดดีท่ีสุดในการใชเอกสารทางดานขอมูลยา รองลงมาคือ Naïve Bayes และ kNN ตามลําดับ

dailymed (k=6) rxlist (k=1) dailymed+rxlist(k=1) Avg. (sample)
cns 0.82* 0.77 0.76 0.79
anti-infective 0.63** 0.91* 0.86* 0.80*
cardiovascular 0.78 0.72 0.74 0.75
skin 0.65 0.88 0.82 0.78
hormones 0.56 0.71** 0.73** 0.66**
Avg. (therapy) 0.69 0.80 0.78 0.75

Class
F1
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เมื่อเราเปรียบเทียบคา F1 ของแตละกลุมยาในแตละวิธี จะสามารถสังเกตไดวา คา F1 ท่ีมีคานอยท่ีสุดคือ กลุม 

hormones จากการจัดแบงประเภทเอกสารโดยวิธี kNN ซึ่งมีคา F1 เฉล่ียของกลุมตัวอยางเทากับ 0.66 และขอมูลตัวอยาง

ใน dailymed คือ 0.56 และ rxlist คือ 0.71 สวนขอมูลท่ีรวมกันระหวาง dailymed และ rxlist มีคา 0.73 ซึ่งอาจกลาวไดวา 

การจัดแบงประเภทเอกสารของกลุม hormones สามารถทําไดยากกวากลุมอ่ืน เน่ืองจาก  hormones เปนสารท่ีหล่ังโดย

การส่ังการของระบบประสาทผานตอมท่ีอวัยวะตางๆภายในรางกาย ทําใหเน้ือหาภายในเอกสารของกลุม hormones มี

ความเกี่ยวของกับระบบประสาทเปนอยางมาก จึงอาจเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหการจัดแบงประเภทเอกสารขอมูลยาท่ีเกียว

กับ hormones น้ัน ไมสามารถจัดแบงไดดีเทาท่ีควร

จากการนําขอมูลตัวอยางของ dailymed และ rxlist มารวมกัน ทําใหมีจํานวนขอมูลตัวอยางเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจาก

ผลการทดลองจะเห็นวา เมื่อมีขอมูลจํานวนเพ่ิมมากขึ้น จะทําใหการจัดแบงประเภทเอกสารขอมูลยาโดยอัตโนมัติดีขึ้นดวย 

และจากขอมูลตัวอยางของ dailymed และ rxlist ซึ่งมีจํานวนอยางละ 20 ตัวยาในแตละกลุมน้ัน เราจะสังเกตไดวาเมื่อ

ทดลองจัดแบงประเภทเอกสารขอมูลยาโดยอัตโนมัติดวย 5-fold cross validation แลว จะทําใหคา F1 ท่ีไดจากการจัดแบง

เอกสารของแตละขอมูลตัวอยางน้ันมีคาไมคงท่ี แตเมื่อเราเพ่ิมจํานวนขอมูลตัวอยางใหมากขึ้นโดยการรวมขอมูลตัวอยาง

ท้ัง dailymed และ rxlist เขาดวยกัน เปนจํานวน 40 ตัวยาในแตละกลุม ทําใหการจัดแบงประเภทเอกสารขอมูลยาโดย

อัตโนมัติน้ีดีมากขึ้น ดังน้ันจํานวนตัวอยางท่ีเหมาะสมในแตละกลุมจึงควรมีจํานวนมากกวา 40 ตัวอยางขึ้นไป

สรุป

จากงานวิจัยชิ้นน้ีจะเห็นวา SVM เปนวิธีท่ีดีท่ีสุดจากท้ัง 3 วิธี ในการจัดแบงประเภทเอกสารทางดานยา และเมื่อ

จํานวนเอกสารมีปริมาณมากพอ (≥40 หนาเอกสาร/กลุม) จะทําให NB และ SVM มีการจัดแบงประเภทเอกสารท่ีดีมากขึ้น 

คําขอบคุณ 

งานวิจัยน้ีสําเร็จลุลวงได โดยการไดรับการสนับสนุนจากทุนวิจัยในโครงการวิจัยเร่ือง “การพัฒนาตัวสืบคน

ขอมูลยาผานเครือขายอินเทอรเน็ตสําหรับบุคลากรสาธารณสุขและบุคคลท่ัวไป” SURDI 52/01/23 จากสถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
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คุณภาพของเว็บไซตท่ีใหขอมูลทางดานยาเปนภาษาอังกฤษบนอินเทอรเน็ต

Quality of internet websites providing drug information in English

สุกัญญา วิบูลรังสรรค1 และสรวง รุงประกายพรรณ1

Sukanya Wiboonrangsan1 and Suang Rungpragayphan1

บทคัดยอ
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินคุณภาพของเว็บไซตท่ีใหขอมูลทางดานยา ท่ีไดจากการสืบคนดวย

Google ,Yahoo และ MSN โดยใชคําสําคัญคือ Drug Information และ Medical Information โดยทําการรวบรวม

เว็บไชต 40 อันดับแรกจากแตละตัวสืบคนรวม 120 เว็บไซต เมื่อนําเว็บไซ ตมาผานการคัดเลือกดวยเกณฑเบ้ืองตนจะ

ไดเว็บไซตท่ีผานเกณฑ 29 เว็บไซต จากน้ันทําการประเมินเว็บโดยเคร่ืองมือ 3 ชนิดคือ HON ,Cyberguide และ Tool

for Evaluation of Drug Information on the Internet (TEDII) ซึ่งเปนแบบประเมินคุณภาพขอมูลทางยาท่ีทางกลุม

วิจัยพัฒนามาจาก Discern ผลการประเมินโดย HON มีเว็บไซตผานการประเมิน 79.31% และการประเมินดวย 

Cyberguide ซึ่งแบงเปน 2 สวน คือเน้ือหาและการออกแบบ พบวาเน้ือหามีประโยชนมาก86.20%, ควรคาแกการบุค

มารคเพ่ือใชอางอิงในอนาคต 10.34%,ไมควรคาแกการกลับมาดูอีก 3.45% และสวนการประเมินเกี่ยวกับการ

ออกแบบเว็บไซต แบงเปนเว็บไซตใชงาย 93.10%,ตองปรับปรุงการออกแบบแตใชงาย 6.89% ผลการประเมินดวย

TEDII ไดผลดังน้ี ดีเยี่ยม 37.93 % ,ดี 13.79%,พอใช 41.37% ,แย3.44%,แยมาก 3.44 % จากผลการประเมิน

เว็บไซตพบวาคุณภาพของเว็บไซตตามเกณฑของ HON และ Cyberguide สวนใหญอยูในระดับดี แตเมื่อ

เปรียบเทียบผลการประเมินโดย TEDII คุณภาพของเว็บสวนใหญอยูท่ีระดับพอใช เน่ืองจาก HON และ Cyberguide

เปนการประเมินมาตรฐานท่ัวไปท่ีเว็บไซตคุณภาพควรจะมี แตไมไดรวมถึงเน้ือหาเชิงลึกทางดานยาเหมือนกับการ

ประเมินดวย TEDII เปนท่ีนาสังเกตวาเว็บไซตท่ีจัดทําโดยหนวยงานของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพดีกวาเว็บไซต

ประเภทอ่ืน

คําสําคัญ : Drug information, Internet , HON, Cyberguide, TEDII

Abstract
The objective of this research is to evaluate the quality of web sites providing drug information.

Sites were identified using 3 search engines (Google,Yahoo and MSN) using search terms “Drug

information” and “Medical information”. The first 40 sites from each search engine, totally 120 sites, were

recruited. Twenty nine web sites passed primary screening criteria. The websites were carefully

evaluated by using principles of HON, Cyberguide and Tool for Evaluation of Drug Information on the

Internet (TEDII). Based on Principle of HON, of the 29 sites, 79.31% met the eight criteria .The

Cyberguide rate website on two part; content and design. For content evaluation, there are very useful

(86.20%), worth book marking for future reference (10.34%), not worth coming back (3.45%). For design

1 ภาควิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย

Department of Health-Related Informatics, Faculty of Pharmacy, Silpakorn University,Nakhon Pathom 73000, Thailand
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evaluation, there are very well designed and easy to use (93.10%), and design need improve but site is

usable (6.89%). TEDII rate website as excellent (37.93%), good (13.79%), fair (41.37%), poor (3.44%),

very poor (3.44%). The drug information web sites evaluated by HON and Cyberguide are mainly rated

as good but TEDII rated as fair because HON and Cyberguide are not evaluated the drug information

quality. The quality of drug information from the university/ and medical center web site was superior to

others.

Keywords : Drug information, Internet, HON, Cyberguide, TEDII

คํานําและวัตถุประสงค
ในปจจุบันอินเทอรเน็ตมีบทบาทกับชีวิตประจําวันของทุกคน มีการใชอินเทอรเน็ตในการคนหาขอมูลตางๆ จากการศึกษา

ของ Eysenbach และคณะ พบวารอยละ 70 ของขอมูลสุขภาพท่ีไดจากอินเทอรเน็ตเปนขอมูลท่ีไมถูกตอง เน่ืองจากขอมูลทาง

อินเทอรเน็ตเปนขอมูลท่ีอิสระ และไมมีการควบคุมซึ่งอาจทําใหผูนําขอมูลไปใชอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได  นอกจากน้ียังมีการศึกษา

คุณภาพขอมูลสมุนไพรคือ St.John’s Wort พบวาเปนขอมูลท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัยคอนขางต่ํา โดยมีการอางอิงจาก

แหลงขอมูลท่ีมีความเชื่อถือนอย นอกจากน้ียังมีการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของขอมูลยา Sildenafil ซึ่งเปนยาท่ีอันตรายและมีการขาย

ยาทางอินเทอรเน็ตพบวาคุณภาพขอมูลความปลอดภัยในการใชยา Sildenafil น้ันยังมีคุณภาพต่ํา ดังน้ันการศึกษาน้ีจึงมีวัตถุประสงค

ในประเมินคุณภาพของเว็บไซตท่ีใหขอมูลทางดานยาเพ่ือเปนการรวบรวมเว็บไซตท่ีมีคุณภาพสามารถนําขอมูลเอาไปใชไดอยางมั่นใจ

อุปกรณและวิธีการ
สืบคนเว็บไซตขอมูลยาดวย search engine ท้ังหมด 3 ชนิด คือ Google Yahoo และ MSN โดยใช คําสําคัญในการ

สืบคนคือ “Drug information” และ “Medical information” แตละ search engine จํานวน 40 เว็บไซตแรก   คัดเลือกเว็บไซต

สําหรับทําการประเมินตามเกณฑดังน้ี

3.1 เว็บไซตท่ีซ้ํากัน เลือกมาเพียง 1เว็บไซต

3.2 เว็บไซตท่ีเปนภาษาอังกฤษ

3.3 เว็บไซตท่ีใหขอมูลทางยา (ไมใชเว็บไซตขายสินคาหรือบทคัดยอของวารสาร)

3.4เว็บไซตท่ีไมใชลักษณะเปนเว็บบอรด

3.5เว็บไซตท่ีไมใชเว็บท่ีใหขอมูลยาเสพติด

3.5 เว็บไซตท่ีสามารถเขาถึงในชวงเวลาท่ีทําการประเมิน

3.6เว็บไซตท่ีไมตองเสียคาบริการหรือตองสมัครสมาชิก

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยมี 2ประเภท คือ

 เคร่ืองมือท่ีใชในการดําเนินการประเมินเว็บไซต มีท้ังหมด 3ชนิด คือ

4.1 HONcodeโดยนําหลักการ 8ขอ ของ HONมาใชในการประเมิน

4.2 Cyberguide ประเมิน 2 สวน คือสวนของเน้ือหาในเว็บไซต และประเมินรูปแบบในการนําเสนอของแตละ

เว็บไซต

4.3 แบบประเมินคุณภาพขอมูลทางยาท่ีพัฒนามาจาก Discern(TEDII)

 เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปนโปรแกรมในการบันทึกผลการประเมินผานอินเทอรเน็ต
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กลุมยาท่ีใชเปนกลุมตัวแทนในการประเมิน แบงตามเกณฑของ Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of

Therapeutics ท้ังหมด 11กลุม 

ขั้นตอนการประเมินเว็บไซต

 การประเมินเว็บไซตทําโดยเภสัชกร1คนทําการประเมินเว็บไซตท่ีผานเกณฑในการคัดเลือกแลว

 จัดเก็บ URL ของแตละเว็บเพจ (web page)ท่ีตองการประเมินไว เพ่ือใหการประเมินน้ันประเมินในเว็บเพจ

หนาเดียวกัน

 ทําการประเมินโดยใชตัวแทนยาแตละกลุมประเมนิขอมูลแตละเว็บไซต 

ผลและวิจารณ
ผลการคัดเลือกเว็บไซตตามคําสําคญัท่ีกําหนดไวจาก search engine 3 ชนิด ไดเว็บไซตตามเกณฑท้ังส้ิน 120 เว็บไซต 

หลังจากคัดเลือกเว็บไซตเกณฑท่ีกําหนดไวแลว ไดเว็บไซตท่ีผานเกณฑสําหรับนําไปประเมินท้ังส้ิน 29 เว็บไซต แบงประเภทของ

เว็บไซตได 4 ประเภท คือ เว็บไซตท่ีเปนของมหาวิทยาลัย/ศูนยการแพทย 15 เว็บไซต ,เว็บไซตสวนราชการ 3 เว็บไซต, เว็บไซตเชิง

พาณิชย 4 เว็บไซต,เว็บไซตขององคกรท่ีไมหวังผลกําไร 7 เว็บไซต

ตารางที่ 1 ผลการประเมินดวย HON

เกณฑประเมินของ HON จํานวนเว็บไซต

ผานเกณฑประเมิน 23 (79.31%)

ไมผานเกณฑประเมิน 6 (22.69 %)

ตารางที่ 2 ผลการประเมินดวย Cyberguide

เกณฑประเมิน Cyberguide จํานวนเว็บไซต

Content

คุณภาพดี (23-17) 25 (86.20%)

พอใช (9-16) 3 (10.34%)

คุณภาพต่ํา (1-8) 1 (3.45%)

Design

เว็บไซตใชงาย (24-17) 27 (93.10%)

เว็บไซตใชได แตการออกแบบตองปรับปรุง (9-16) 2 (6.88%)

ตารางที่ 3 ผลการประเมินดวย TEDII

เกณฑประเมิน TEDII จํานวนเว็บไซต

ดีมาก (63-75) 11 (37.93%)

ดี (51-62) 4 (13.79%)

พอใช (39-50) 12 (41.37%)

แย (27-38) 1 (3.44%)

แยมาก (15-26) 1 (3.44%)
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จากผลการประเมินเว็บไซตพบวาจํานวนเว็บไซตท่ีใหขอมูลยาท่ีอยูในเกณฑดีน้ันเปนเว็บไซตประเภท 

เว็บไซตของมหาวิทยาลัย/ศูนยการแพทย 6 เว็บไซต และ สวนราชการ 1 เว็บไซต เว็บไซตเชงิพาณิชย 2 เว็บไซต 

เว็บไซตขององคกรท่ีไมหวังผลกําไร 2 เว็บไซต แสดงวาคุณภาพของขอมูลทางยาท่ีทําโดยหนวยงานของมหาวิทยาลัย

มีคุณภาพท่ีดกีวาเว็บไซตเชิงพาณิชย เว็บไซตขององคกรท่ีไมหวงัผลกําไร และพบวาจากเว็บไซตท้ัง 29 เว็บไซตมี

เว็บไซตท่ีมีสัญลักษณของ HON จํานวน 10 เว็บไซต โดยเปนเวบ็ไซตท่ีมีคุณภาพระดับดีมากท่ีผานการประเมินดวย 

TEDII 41.67 %

สรุป
คุณภาพเว็บไซตเมื่อพิจารณาตามผลการประเมินโดย HON และ Cyberguide พบวาสวนใหญจะอยูท่ี

ระดับดีแตเมื่อดูผลของการประเมินโดย TEDII พบวาคุณภาพเว็บไซตสวนใหญอยูในระดับพอใช เน่ืองจากวาการ

ประเมินโดย HON และ Cyberguide เปนการประเมินมาตรฐานท่ัวไปท่ีเว็บไซตท่ีมีคุณภาพควรมี ไมไดประเมินใน

เน้ือหาท่ีมีรายละเอียดและความถูกตองของขอมูลทางดานยาเทากับการประเมินโดย TEDII ซึ่งมีการพัฒนาใหมี

ความเหมาะสมกับขอมูลทางดานยามากกวา
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การประเมินฤทธิ์ในการเปนสารตานอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากเปลือกตนเพกา

Antioxidant evaluation of crude extracts from bark of Oroxylum indicum (L.) Vent.

สมฤทัย ทรัพยเจริญพันธ1 และบุษราภรณ งามปญญา1

Somrutai Supcharoenpun1 and Budsaraporn Ngampanya1

บทคัดยอ
ประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากเปลือกตนเพกา (Oroxylum indicum (L.)

Vent.) ท่ีใชเอทานอล เฮกเซน และนํ้าเปนตัวทําละลาย ไดถูกประเมินคาดวยวิธี DPPH วิธี FRAP และ DNA

protection assay นอกจากน้ียังไดทําการหาปริมาณฟนอลิกท้ังหมด และศึกษาสภาวะการเก็บสารสกัดท่ีเหมาะสม 

ซึ่งพบวา สารสกัดท่ีใชเอทานอลเปนตัวทําละลายมีประสิทธิภาพในการเปนสารตานอนุมูลอิสระสูงท่ีสุดและมี

ปริมาณฟนอลิกท้ังหมดสูงท่ีสุดและมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับสารสกัดท่ีไดจากเฮกเซน 

และนํ้า และสารสกัดยังมีความสามารถในการปองกันการถูกทําลายของดีเอ็นเอจาก Fenton’s reagent ไดเปนอยาง

ดี ซึ่งปริมาณฟนอลิกท้ังหมดอาจมีสวนสําคัญในการเปนสารตานอนุมูลอิสระของเพกา

คําสําคัญ : เพกา สารตานอนุมูลอิสระ

Abstract
The antioxidant capacities of crude extracts from bark of Oroxylum indicum (L.) Vent. were

evaluated by means of DPPH radical scavenging, ferric reducing antioxidant power (FRAP) and DNA

protection assays. In addition to antioxidant power evaluation, the total phenolic compounds and storage

conditions of crude extracts were also determined. Among these extracts, the significant difference of

antioxidant power and total phenolic contents were found. The ethanol extract gave the highest

antioxidant activity and total phenolic contents when compared with hexane and water extract.

Additionally, this extract also showed the ability to protect the damage of calf thymus DNA from Fenton’s

reagent. It may indicate that the high amount of total phenolic contents in ethanol extract was a major

contributor of antioxidant activity in this plant.

Keywords : Oroxylum indicum (L.) Vent., antioxidant

คํานําและวัตถุประสงค
เพกา (Oroxylum indicum (L.) Vent.) เปนสมุนไพรพ้ืนบานท่ีมีการนํามาใชประโยชนแตโบราณ ตั้งแต

เปลือกตน ราก เมล็ด ฝก  และใบ ท้ังเปนอาหารและใชเปนสมุนไพรรักษาโรคตางๆ เชน เปลือกตนและรากใชเปนยา

สมานแผล ลดการอักเสบ แกทองรวง ฝกออนชวยขับลม บํารุงธาตุ เมล็ดเปนยาระบาย ลดอารการไอ ขับเสมหะ และ

ใบชวยเจริญอาหาร ฯลฯ มีรายงานวาเพกามีคุณสมบัติในการตอตานเซลลมะเร็ง (Costa-Lotufo et al., 2005)

1 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย

Department of Biotechnology, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand
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ตอตานแบคทีเรีย ((Babu et al., 2005, Babu et al., 2006) และลดการอักเสบได (Laupattarakasem et al.,

2003) โดยเฉพาะการมีสารสําคัญ เชน Oroxylin A (Babu et al., 2005) และ chrysin (Babu et al., 2006) ซึ่ง

คุณสมบัติเหลาน้ีมีความเกี่ยวของกับการเปนสารตานอนุมูลอิสระของพืช นอกจากน้ียังมีรายงานวาปริมาณฟนอลิก

ท้ังหมด (Total phenolic compounds) ท่ีเปนสวนประกอบสําคัญในพืช ทําใหพืชสามารถตานอนุมูลอิสระได เชน 

รายงานการวิจัยของ Ao et al., (2008) ท่ีพบวาสารสกัดจากไทรยอยใบทู (Ficus microcarpa L. fil.) ซึ่งมีปริมาณฟ

นอลิกท้ังหมดสูงจะมีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระและตานแบคทีเรียสูงดวย เปนตน จึงเปนท่ีนาสนใจวาปริมาณฟ

นอลิกท้ังหมดเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหพืชตอตานอนุมูลอิสระ ตอตานเซลลมะเร็ง ตอตานแบคทีเรีย และลดการ

อักเสบได 

ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระของเปลือกตนเพกาท้ัง

ความสามารถในการจับกับอนุมูลอิสระ ความสามารถในการเปนตัวรีดิวซ และการปองกันการถูกทําลายของดีเอ็นเอ 

และหาปริมาณฟนอลิกท้ังหมดในสารสกัดเพ่ือหาความสัมพันธระหวางความสามารถในการตานอนุมูลอิสระกับ

ปริมาณฟนอลิก โดยเปรียบเทียบการสกัดดวยตัวทําละลาย 3 ชนิด ไดแก เอทานอล เฮกเซน และนํ้า 

วิธีการ
การสกดัสารจากพชื  

วิธีเตรียมสารสกัดไดดัดแปลงมาจาก Maisuthisakul et al. (2007) โดยสกัดสารจากผงบดละเอียดจาก

เปลือกตนเพกาตากแหงดวยตัวทําละลาย 3 ชนิด ไดแก เอทานอล 95% เฮกเซน 95% และนํ้า ในอัตราสวน 20 กรัม

ตอตัวทําละลาย 100 มิลลิลิตร สําหรับการสกัดจะอาศัยการผสมใหเขากันโดยนําไปวางบนเคร่ืองเขยาท่ีมีความเร็ว 

100 รอบตอนาที ท่ีอุณหภูมิหอง เปนเวลา 24 ชั่วโมง สําหรับในกรณีใชนํ้าเปนตัวทําละลายจะสกัดโดยการนําไปตม

ในนํ้าเดือดนาน 10 นาทีแทน จากน้ันกรองสารสกัดหยาบเพ่ือแยกกากออก แลวนําไประเหยตัวทําละลายออกดวย

เคร่ือง evaporator ท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส แลวนําไปอบตอท่ีอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียสจนแหง เก็บสารสกัด

ในรูปผงแหงในตูควบคุมความชื้นเพ่ือใชในการวิเคราะหตอไป

การหาประสิทธิภาพในการตานทานอนุมูลอิสระ

การหาประสิทธิภาพในการจับอนุมูลอิสระ (% Scavenging effect)

ประสิทธิภาพในการจับกับอนุมูลอิสระของสารสกัดในการทดลองน้ีใชวิธี DPPH assay โดยดัดแปลงมาจาก

Ao et al. (2008) ในการทดสอบ ทําไดโดยผสมสารสกัดปริมาตร 0.1 มิลลิลิตรลงในสารละลาย DPPH ความเขมขน 

60 ไมโครโมลาร ปริมาตร 3.9 มิลลิลิตร (เตรียมกอนใชงานทุกคร้ัง) เขยาแลวตั้งท้ิงไวในท่ีมืดนาน 30 นาทีท่ี

อุณหภูมิหอง แลววัดคาการดูดกลืนแสงท่ี 517 นาโนเมตรและถาวัดคาการดูดกลืนแสงไปจนกระท่ังเร่ิมคงท่ี จะ

สามารถหา Efficiency Concentration 50 (EC50) ได โดย EC50 หมายถึง ความเขมขนของสารสกัดท่ีสามารถจับกับ 

DPPH ได 50% (mg extract/ml DPPH)

การหาความสามารถในการเปนตัวรีดวิส (Ferric- reducing antioxidant power assay)

ความสามารถในการริดีวสของสารสกัดหาไดตามวิธีของ Benzie and Strain (1996) โดยใช gallic acid

เปนสารมาตรฐาน โดยคาท่ีไดจะแสดงในรูปของ gallic acid equivalents (GAE) ในหนวย mg/g extract

ความสามารถในการปองกันดเีอ็นเอ (DNA protection assay)

ความสามารถในการปองกันดีเอ็นเอของสารสกัดไดจากดัดแปลงวิธีของ Ningappa et al. (2008) โดยบม

สารสกัดกับ calf thymus DNA 100 ไมโครกรัม จากน้ันเติม Fenton’s reagent (ferric chloride 100 ไมโครโมลาร 



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

O-175

ascorbate 100 ไมโครโมลาร และ H2O2 1 มิลลิโมลาร) ตามดวย EDTA 104 ไมโครโมลาร ปรับปริมาตรสุดทายเปน

100 ไมโครโมลาร ดวยนํ้า แลวนําไปบมท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที และแชในนํ้าแข็งอยางรวดเร็ว

นาน 10 นาทีเพ่ือหยุดปฏิกิริยา จากน้ันนําสารละลายน้ีมาแยกเพ่ือตรวจวิเคราะหบน agarose gel 1%

ปริมาณฟนอลกิทัง้หมด

ปริมาณฟนอลิกท้ังหมดหาไดตามวิธีของ Ao et al. (2008) โดยใช gallic acid เปนสารมาตรฐาน โดย

ปริมาณฟนอลิกท้ังหมดจะแสดงในรูปของ gallic acid equivalents (GAE) ในหนวย mg/g extract

การวิเคราะหทางสถิติ

ผลท้ังหมดไดมาจากการทดลอง 3 ซ้ํา (n=3) และวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one- way

ANOVA) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS และผลการทดลองจะแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญท่ี P<0.05

ผลและวิจารณ
การหาฤทธิ์ในการจับกับอนุมูลอิสระ DPPH (%Scavenging effect) เปนการวัดสีของ DPPH ท่ีเปล่ียนไป

เมื่อถูกจับดวยสารตานอนุมูลอิสระจากสีมวงกลายเปนสีเหลืองและมีคาการดูดกลืนแสงลดลงท่ีความยาวคล่ืน 517

นาโนเมตร โดยความสามารถในการจับกับอนุมูลอิสระจะเพ่ิมขึ้นตามความเขมขนของสารสกัด และสารสกัดหยาบ

จากเปลือกตนเพกาท่ีใชเอทานอลเปนตัวทําละลายมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด รองลงมาคือ นํ้า มี EC50 เทากับ 8.88 

0.15 และ 82.62  6.94 ตามลําดับ (รูปท่ี 1) สวนสารสกัดหยาบท่ีใชเฮกเซนเปนตัวทําละลายไมสามารถหา EC50 ได 

เน่ืองจากแทบจะไมมีประสิทธิภาพในการจับกับอนุมูลอิสระเลย อยางไรก็ตาม Gallic acid ซึ่งเปนสารตานอนุมูล

อิสระสังเคราะห ใหประสิทธิภาพสูงกวามาก (มี EC50 เทากับ 0.79  0.07 ในเอทานอล และ 0.47  0.0 ในนํ้า) อาจ

เน่ืองมาจาก Gallic acid เปนสารท่ีบริสุทธิ์ในขณะท่ีสารสกัดจากเปลือกตนเพกาท่ีนํามาใชในการทดลองเปนเพียง

สารสกัดหยาบ 

การหาความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ (reducing power) โดยวิธี FRAP ใหผลเชนเดียวกับวิธี DPPH

คือ สารสกัดหยาบท่ีใชเอทานอลเปนตัวทําละลายใหประสิทธิภาพในการเปน reducing power สูงท่ีสุด รองลงมา คือ 

นํ้า และเฮกเซน (61.46 ± 0.15, 15.16 ± 3.39 และ 1.44 ± 0.41 mg GAE/g extract ตามลําดับ) (ตารางท่ี 1) จาก

การศึกษาประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระท้ังวิธี DPPH และ FRAP แสดงใหเห็นวาเอทานอลเปนตัวทําละลายท่ี

ดีท่ีสุด มากกวานํ้าและเฮกเซน ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากความมีขั้วและมีความสามารถในการละลายสารออกฤทธิ์ทาง

ชีวภาพท่ีมีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระออกมาจากพืชไดมากกวา (Al-Dabbas et al., 2006; Mohsen et al.,

2009)

จากการศึกษาเบ้ืองตนจึงไดเลือกสารสกัดท่ีใชเอทานอลเปนตัวทําละลายมาทดสอบความสามารถในการ

ปองกันการถูกทําลายของดีเอ็นเอจากการเกิดออกซิเดชั่น รูปท่ี 2 แสดงการปองกันดีเอ็นเอจาก Fenton’s reagent

ซึ่งสังเกตไดจากหางของดีเอ็นเอจะยาวขึ้นเมื่อถูกทําลาย แตเมื่อบมดีเอ็นเอกับสารสกัด (0-100 ไมโครกรัม) พบวา

หางของดีเอ็นเอมีขนาดส้ันลง แสดงใหเห็นวาสารสกัดจากเปลือกตนเพกาสามารถปองกันการเกิดออกซิเดชั่นของดี

เอ็นเอได เชนเดียวกับท่ีมีในรายงานวาสารสกัดจากมะขามปอม (Emblica officinalis) และขมิ้นชัน (Curcuma

longa) ซึ่งมีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระ สามารถปองกันการเกิดออกซิเดชั่นของดีเอ็นเอได (Kumar et al.,

2006)

นอกจากน้ีปริมาณฟนอลิกท้ังหมดยังมีความเกี่ยวของกับการเปนสารตานอนุมูลอิสระ โดยพบวาพืชท่ีมี
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ประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระสูง จะมีปริมาณฟนอลิกท้ังหมดสูงดวย (Ao et al., 2008 and Cai et al., 2004)

และพืชท่ีสกัดดวยเอทานอลมีปริมาณฟนอลิกท้ังหมดสูงท่ีสุด รองลงมาคือ นํ้า และเฮกเซน (69.95 ± 2.66, 24.47 ±

6.11และ 1.09 ± 0.48 mg GAE/g extract ตามลําดับ) (ตารางท่ี 1)

สรุป
สารสกัดหยาบจากเปลือกตนเพกาท่ีใชเอทานอลเปนตัวทําละลายใหประสิทธิภาพในการเปนสารตานอนุมลู

อิสระสูงท่ีสุด ซึ่งใหผลสอดคลองกันท้ังวิธี DPPH วิธี FRAP และ DNA protection assay และปริมาณฟนอลิก

ท้ังหมดท่ีประเมินคาไดนาจะเปนสวนประกอบสําคัญในการเปนสารตานอนุมูลอิสระของพืชชนิดน้ี แตจะเปนสารชนิด

ใดน้ันตองมีการทดลองตอไป
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ตารางที่ 1 ความสามารถในการเปนตัวรีดวิซและปริมาณฟนอลิกท้ังหมดของสารสารสกัดจากเปลือกตนเพกา

ตัวทําละลาย
ความสามารถในการเปนตวัรีดิวซ

(mg GAE/g extract)

ปริมาณฟนอลิกท้ังหมด

(mg GAE/g extract)

เอทานอล 61.46 ± 0.15 69.95 ± 2.66
เฮกเซน 1.44 ± 0.41 1.09 ± 0.48
นํ้า 15.16 ± 3.39 24.47 ± 6.11

* ผลการทดลองไดจากคาเฉล่ีย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (n = 3)

รูปที่ 2 แถบดีเอ็นเอทีบ่มกับสารสกัดจากเปลอืกตนเพกา ทีใ่ช

เอทานอลเปนตวัทําละลาย ;

Lane 1: Calf thymus DNA (native DNA)

Lane 2: Calf thymus DNA + Fenton’s reagent

Lane 3: Calf thymus DNA + Fenton’s reagent + สารสกัด 20 µg

Lane 4: Calf thymus DNA + Fenton’s reagent + สารสกัด 40 µg

Lane 5: Calf thymus DNA + Fenton’s reagent + สารสกัด 60 µg

Lane 6: Calf thymus DNA + Fenton’s reagent + สารสกัด 80 µg

Lane 7: Calf thymus DNA + Fenton’s reagent + สารสกัด 100 µg

1 2 3 4 5 6 7

รูปที่ 1 %Scavenging Effect ของสารสกัดจากเปลือกตนเพกา ; (♦) เพกา(เอทานอล), (▲) เพกา(นํ้า),

(■) เพกา(เฮกเซน), (×) Gallic acid(เอทานอล), (*) Gallic acid(นํ้า) ผลการทดลองไดจากคาเฉล่ีย±คา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (n = 3)
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การสืบหาเง่ือนไขการตัดโลหะท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการตัดโลหะแบบแหง

Investigation of suitable cutting conditions for dry metal cutting

สมชาติ อารยพิทยา1 และสมเกียรติ ตั้งจติสิตเจริญ1

Somchart Arayaphitaya1 and Somkiat Tangjitsitcharoen1

บทคัดยอ
งานวจิัยฉบับน้ีไดทําการสืบหาเงือ่นไขและพยากรณคาความหยาบผิวโดยศึกษาหาคาพารามิเตอรการตัดท่ี

เหมาะสมของเหล็กกลาคารบอน S45C กับมีดตดัคารไบดเคลือบผิวภายใตเงื่อนไขการตดัท่ีแตกตางกัน เน่ืองจากการ

ใชสารหลอเย็นสงผลลบตอคาใชจาย ส่ิงแวดลอม และสุขภาพ ดังน้ัน การตัดแบบแหงจงึถูกนําเสนอกับงานวจิัยน้ี

การออกแบบการทดลองแบบ Box-Behnken Design ถูกนํามาประยุกตใชสําหรับหารูปแบบสมการแบบจําลองซึ่ง

มีความสัมพันธกับคาพารามิเตอรในการตดั เพ่ือพยากรณถงึความหยาบผิวท่ีนอยท่ีสุด จากผลการทดลองแสดงให

เห็นวาอัตราการปอนตดัสงผลมากท่ีสุดตอความหยาบผิว โดยใชเทคนิคพ้ืนผิวผลตอบ แบบ Box-Behnken Design

ทําใหไดสมการถดถอยของพารามิเตอร โดยความหยาบผิวจะสูงขึ้น เมื่อเพ่ิมอัตราการปอนตัดใหสูงขึ้น แตจะลดลง

เมื่อความเร็วตัดเพ่ิมขึ้น ซึ่งผลการทดลอง พบวาเงื่อนไขการตัดท่ีดท่ีีสุด คือเงื่อนไขการตัดแบบแหงท่ี ความเร็วตดั 350

เมตร/นาทีอัตราการปอนตัด0.15มิลลิเมตร/รอบและความลึกการตัด5มิลลิเมตร

คําสําคัญ : การตัดแบบแหง พ้ืนผิวผลตอบ แรงตัด ความหยาบผิว

Abstract
The aim of this research is to investigate and prediction of surface roughness model in order to

obtain the proper cutting condition for plain carbon steel (S45C) with the coated carbide tools under

various cutting conditions, Due to usage of cutting fluid has negative effect to the economy, environment

and health, so dry cutting is proposed. Box-Behnken design was employed in developing the surface

roughness model in relation to primary cutting parameters for minimizing the surface roughness. The

experimental obtained results show that, The feed rate is the most significant factor that influences the

surface roughness, The surface roughness (Ra) were found to be filled by a regression model, Surface

roughness increase with an in feed rate but decreases when the cutting speed increase. The proper

cutting condition obtained is the dry cutting at the cutting speed 350 m/min, the feed rate 0.15 mm/rev,

and the depth of cut 0.5mm.

Keywords : Dry cutting, Response surface, Cutting force, Surface roughness

1 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Phayathai Rd., Patumwan Bangkok 10330 Thailand
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คํานําและวัตถุประสงค
ในปจจุบันน้ีกระบวนการตัดประเภทเหล็กกลาคารบอน เชน S45C มีการใชอยางกวางขวางสําหรับการผลิต

ชิ้นสวนทางกลในอุตสาหกรรมยานยนต กระบวนการกลึงจึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญในกระบวนการตัดเน้ือชิ้นงาน 

คาความหยาบผิวท่ีใชในอุตสาหกรรมน้ี คือ Ra= 3.125 mหรือRz= 12.5 m ตามมาตรฐานJIS B 0601(1992)

(Somkiat, 2009)ซึ่งในกระบวนการกลึงน้ันงานท่ีสําคัญอยางหน่ึงคือการเลือกใชพารามิเตอรตัดท่ีเหมาะสมโดยปกติ

แลวพารามิเตอรน้ีออกแบบมาจากประสบการณจริงของผูใชงานหรืออางอิงจากคูมือตางๆซึ่งวิธีการน้ีมิอาจจะทําให

ผูใชงานมั่นใจไดวาพารามิเตอรท่ีเลือกมาน้ันเหมาะสมหรือใหความหยาบผิวชิ้นงานดี นอกจากน้ีการใชสารหลอเย็น

เปนการเพ่ิมตนทุนคาใชจาย และเปนพิษตอส่ิงแวดลอม ดังน้ันการตัดแบบแหงจึงถูกเสนอในงานวิจัยคร้ังน้ี ดวย

เหตุผลดังกลาวน้ีการเลือกใชพารามิเตอรตัดท่ีเหมาะสมเพ่ือใหไดคุณภาพของผิวชิ้นงานดีจึงเปนส่ิงจําเปน ดังน้ันใน

การวิจัยจึงไดศึกษาปจจัยตางๆท่ีเกี่ยวของ เชนการเปล่ียนแปลงคาความเร็วตัดตางๆ อัตราปอนตัด และความลึกตัด 

สําหรับเหล็กกลาคารบอน S45C โดยใชการตัดแบบแหง แรงตัดท่ีเกิดขึ้นในระหวางกระบวนการตัดจะถูกตรวจวัดดวย

เคร่ืองมือวัดแรงตัดไดนาโมมิเตอรเพ่ือชวยในการตรวจติดตามหาเงื่อนไขการตัดท่ีเหมาะสม

อุปกรณและวิธีการ
การทดลองน้ีเปนการทดลองการตัดแบบแหง โดยนําปจจัยท้ังสาม ซึ่งไดแก ความเร็วตัด อัตราการปอนตัด 

และความลึกในการตดั มาออกแบบการทดลอง เพ่ือศึกษาพ้ืนผิวผลตอบ(Response Surface Methodology) แบบ 

Box-Behnken Design ในสวนของคาความหยาบผิว โดยกําหนด Center Point = 3 จํานวนคร้ังการทดลอง 15 การ

ทดลอง ความมีนัยสําคัญของสมการถดถอยของสมการ ( R e g r e ss i o n ) คือการทดสอบเพ่ือท่ีจะตรวจสอบวามี

ความสัมพันธระหวางตัวแปรผลตอบหรือตัวแปรตาม (ซึ่งในท่ีน้ีคือคาความหยาบผิว) กับตัวแปรปจจัย หรือตวัแปร

อิสระ (ซึ่งในท่ีน้ีคือคา ความเร็วตดั อัตราการปอนตัดและความลึกตัด) โดยเลือกใชชวงความเร็วตัด 150-350 เมตรตอ

นาที  อัตราการปอนตัด 0.15-0.20 มิลลิเมตรตอรอบ และคาความลึกตัด 0.5-1.0 มิลลิเมตร ซึ่งเปนชวงความเร็วตดัท่ี

นิยมใชกันอยูท่ัวไปและอยูในชวงคาตามท่ีผูผลิตวัสดมุีดตดัแนะนํา โดยการทดลองน้ันจะเลือกใชวัสดุมีดตัดแบบคาร

ไบดเคลือบผิว Kennametal (KC-9,110) ซึ่งใชสําหรับงานกลึงผิวละเอียด เคร่ืองกลึงซีเอ็นซี 4 แกน (Mazak Quick

Turn Nexus 200MY CNC) เหล็กกลาคารบอน S45C ขนาดเสนผานศูนยกลาง 120 มิลลิเมตร ยาว 300มิลลิเมตร

โดยกอนการทดลองทําการปอกและปาดผิวนอกท่ีมีความแข็งกวาปกติท้ิงไป2มิลลิเมตร จากน้ันจงึยึดจับชิ้นงานดวย

เคร่ืองกลึงยันศูนยชิ้นงาน(ดังแสดงในรูป)เมื่อเตรียมชิ้นงานเรียบรอยแลว ทําการเขยีนโปรแกรมลงบนเคร่ือง C N C

โดยปอนพารามิเตอรในการตัด ซึ่งไดแก ความเร็วตดั (Cutting Speed)อัตราการปอนตัด (Feed rate) และระยะ

ความลึกในการตดั (Depth of cut) ตามการออกแบบการทดลอง ซึ่งอางอิงตัวเลขจากผูผลิต แรงตัดวัดคาไดจาก

ไดนาโมมิเตอร ซึ่งตอเขา Charge Amplif ier สําหรับขยายสัญญาน โดยอานคาจากเคร่ืองวดั Oscil loscope

recorder ความหยาบผิวชิ้นงานวัดคาไดจากเคร่ืองวัดความเรียบผิว(Surfcom1,400) โดยใช Sampling length ตาม

มาตรฐาน ISO4,287’97 และเงื่อนไขการวัดตามมาตรฐาน ISO4,288’96สวนขนาดความสึกหรอวดัคาโดยใชกลองไม

โครสโคป โดยทุกๆปริมาตรการตดั 0, 500,1,000,1,500 และ 2,000 ลูกบาศกเซนติเมตร จะทําการวัดความหยาบผิว

ความสึกหรอของมีดตดั และแรงตัดท่ีเกดิขึ้น(ปยะ, 2550)



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :
ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยศิลปากร สนามจันทร

O-180

ผลและวิจารณ
การวเิคราะหผลการทดลองในเบ้ืองตนตองทําการตรวจสอบสมมติฐานทางดานความเปนปกติของขอมูล 

(Normality) ความเปนอิสระของขอมูล (Independence) และความแปรปรวนคงตวั (Constant Variance) ซึ่งปรากฏ

วาขอมูลไมมีการละเมิดสมมตฐิานในขอมูลมีความนาเชื่อถือจึงสามารถทําการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of

Variance) ของคาความหยาบผิว สมการความหยาบผิวท่ีไดแสดงในสมการ (1)

Ra=10.304-0.013v-147.417f+8.036D-0.000016v2+525.4f2-1.697D2+0.1253vf+0.0022vD-33.056fD…. (1)

โดยท่ี v = ความเร็วตัด (เมตรตอนาที) f = อัตราการปอนตดั (มิลลิเมตรตอรอบ) และD = ความลึกตัด (มิลลิเมตร) คา

สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ(Coefficient of Determination; R2) เปนคาท่ีใชอธิบายความสามารถของสมการถดถอย

หรือตัวแปรอิสระวาสามารถจะอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม(ในท่ีน้ีคือคาความหยาบผิว)ไดในสัดสวเทาใด 

ดังน้ันคา R2ยิ่งมากสมการก็ยิง่มคีวามเหมาะสมมาก ในการวิเคราะหดวย ANOVA น้ี มีคา R-Squared (R2)= 97.9%

เน่ืองจากคา R2 มีความไวในการเปล่ียนแปลงกลาวคือ เมื่อเพ่ิมจํานวนตัวแปรอิสระในสมการคา R2 จะมีคา ส.ป.ส 

การตัดสินใจ จงึใชคา คา R2 ท่ีทําการปรับคาแลว R2
adj (ประไพศรี และพงศชนัน, 2551) และคา R-Squared

(adjusted) R2
adj = 94.2 % ซึ่งแสดงวาตัวแปรการตัดในสมการ สามารถใชอธิบายคา ความหยาบผิว ท่ีเกดิขึ้นในการ

ทดลองน้ีไดดี ซึง่จะเห็นไดวาปจจัยท่ีสงผลตอความหยาบผิว (Ra) ท่ีระดับความเชือ่มั่น 95% คือ อัตราปอนตัด (f)

ความเร็วตัด (v) ผลกระทบกําลังสองของอัตราปอนตัด (f2) และผลกระทบรวมของความเร็วตดั (v)และอัตราการปอน

ตัด(f) เน่ืองจากคา P-Value ของปจจยัท้ังส่ีมีคานอยกวา 0.05 สวนความลึกตัดไมสงผลตอคาความหยาบผิวอยางมี

นัยสําคัญ เน่ืองจากคา P-value มากกวา 0.05 การทดสอบคาการขาดความเหมาะสมของสมการ(Lack of Fit) การ

ทดสอบความเหมาะสมของสมการจะทําขึ้นเฉพาะกรณีท่ีมีการเกบ็ขอมูลคา xซ้ํา แตผลลัพธของคา yท่ีไดตางกัน(ทํา

การทดลองซ้ํา) จากคา P-Value ของ Lack-of-Fit มีคา 0.178 ซึ่งมากกวา  เราจึงสรุปวาสมการฟูลควอดราตกิ 

(Full Quadratic) มีความเพียงพอ นํามาใชในการพยากรณคาความหยาบผิวท่ีระดับนัยสําคัญ  =0.05 โดยคา

สัมประสิทธิ์แบบ Uncoaded unit จากน้ันทําการตรวจสอบความถูกตองของสมการโดยทําการทดลองเพ่ิมเติม

พบวาคาความหยาบผิวท่ีไดมีความใกลเคยีงกัน  แสดงวาสมการท่ีสรางขึ้นมามีความสามารถในการทํานายท่ีดี จาก

ผลการทดลองโดยใช optimization chart สําหรับการพยากรณคาความหยาบผิวต่าํสุดพบวา ความหยาบผิวมีคา

ต่ําสุดเมื่อคาอัตราปอนตัดและความลึกตัดต่ําสุด และคาความเร็วตัดท่ีสูงสุด ซึง่คาความเร็วตดัท่ีสูงน้ีสงผลผลดีตอ

การตัด เน่ืองจากชิ้นงานเกดิความรอนสะสมท่ีชิ้นงานจะทําใหชิ้นงานมคีวามแขง็ลดลงการตดัจะเปนไปไดงายขึ้น

นอกจากน้ียังทําใหความหยาบผิวขอชิ้นงานลดลงเน่ืองจากเหล็กมีความออนนุมและงายตอการตดั

สรุป
จากผลการทดลองและสมการท่ีไดพบวาปจจัยท่ีสงผลมากท่ีสุดตอความหยาบผิวคืออัตราการปอน

รองลงมาคือความเร็วตัด โดยท่ีความหยาบผิวจะเพ่ิมมากขึ้นเมื่ออัตราการปอนมากขึ้นแตจะลดลงเมื่อแรงตัดมากขึ้น

สวนความลึกตัดไมสงผลตอความหยาบผิวอยางมีนัยสําคัญท้ังน้ีสามารถทําการตรวจสอบความนาเชื่อถือของสมการ

ไดจากการวิเคราะห ANOVA จะพบวาคา P-Value ของสมการท่ีสรางขึ้นมีคาต่ํากวา 0.05 เงื่อนไขการตัดท่ีเหมาะสม

ท่ีสุด คือ ความเร็วตัด 350 เมตร/นาที อัตราการปอนตัด 0.15 มิลลิเมตรตอรอบ และ ความลึกตัด 0.5 มิลลิเมตรการ

ออกแบบการทดลองแบบพ้ืนผิวผลตอบแบบ Behnken Design ใหขอมูลจํานวนมากสามารถประมาณคาผลกระทบ

เชิงเสน ผลกระทบกําลังสอง และผลกระทบรวมของ 2 ปจจัยไดทุกคา คาท่ีไดสามารถนําไปพยากรณความหยาบผิว
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และจากการทดลองพบวาคาท่ีไดจากทดลองมีความใกลเคียงกันกับสมการท่ีได ซึ่งบงบอกไดวาสมการท่ีสรางขึ้นมี

ประสิทธิภาพในการทํานายคาความหยาบผิวดวยระดับความเชื่อมั่น 95%
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การปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณแลกเปล่ียนความรอนของระบบผลิตไฟฟาดวยเซลล

แสงอาทิตยและความรอน
Efficiency improvement of heat exchanger of hybrid photovoltaic/thermal system

ภาณุพรรค คงรักษา1 ศิริชัย เทพา1 และเกากันยา สุดประเสริฐ1

Panupun Kongrugsa1, Sirichi Thepa1 and Kaokanya Sudaprasert1

บทคดัยอ

งานวิจัยน้ีทําการศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณแลกเปล่ียนความรอนของระบบผลิตไฟฟาดวย

เซลลแสงอาทิตย และความรอน โดยใชครีบอะลูมิเนียมรูปส่ีเหล่ียมผืนผาท่ีมีความยาว 1 m เพ่ือถายเทความรอน

ภายใตเซลลแสงอาทิตยขนาด 10.5 × 10.5 cm2 จํานวน 9 เซลล ในการทดสอบเปรียบเทียบการถายเทความรอนท้ัง

ในกรณีไมมีการติดตั้งเซลลแสงอาทิตยลงบนแผง กรณีไมมีการถายเทของนํ้า และมีการถายเทของนํ้าท่ีอัตราการไหล 

0.15, 0.1, 0.075, 0.06 และ 0.05 kg/s ท่ีความเขมแสงเดียวกัน รวมถึงการใชซิลิโคนนําความรอนเปนสารระบาย

ความรอน พบวาท่ีอัตราการไหล 0.15 kg/s ทําใหอุณหภูมิเซลลแสงอาทิตยลดลงมากท่ีสุดท่ี 31.04 ºC และท่ีอัตรา

การไหล 0.05 kg/s มีอัตราการถายเทความรอนสูงสุดท่ี 229.85 W

คําสําคัญ : ครีบอะลูมิเนียม ซิลิโคนนําความรอน เซลลแสงอาทิตย 

Abstract
This research is to study the efficiency improvement of a heat exchanger of the hybrid

photovoltaic/thermal system equipped with 1 metre-long of aluminium rectangular fins. Each solar cell

has a size 10.5 x 10.5 cm2. The system consists of 9 cells installed on the top of the system surface and

the silicone heat transfer compound is installed between the solar cells and the system surface. The

experiments are conducted in three cases, solar cells only, solar cells without water-cooled

configurations and solar cells with water mass flow rate of 0.15, 0.1, 0.075, 0.06 and 0.05 kg/s, in order to

compare the temperature and heat transfer rate at the same light intensity. The experimental results show

that the lowest temperature of solar cell is 31.04 ºC which in the case of water mass flow rate of 0.15 kg/s.

The highest heat transfer rate is 229.85 W which in the case of water mass flow rate of 0.05 kg/s.

Keywords : Aluminium rectangular fins, Silicone heat transfer compound, Solar cell

คํานําและวัตถุประสงค
การนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชงานน้ันสามารถกระทําได 2 แนวทางดวยกัน คือการใชพลังงานแสงอาทิตย

ในรูปของความรอนโดยตรงในรูปของการใชตัวรับรังสีอาทิตย โดยนํามาใชผลิตนํ้ารอนหรืออากาศรอน และการ

เปล่ียนรูปพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟาโดยใชเซลลแสงอาทิตย เมื่อเซลลแสงอาทิตยไดรับรังสีอาทิตย
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พลังงานสวนหน่ึงไดถูกเปล่ียนใหเปนพลังงานความรอน ซึง่ความรอนท่ีเพ่ิมสูงขึ้นของเซลลแสงอาทิตยน้ีเองสงผลให

ประสิทธิภาพของเซลลแสงอาทิตยน้ันต่ําลง รวมไปถึงมีอายกุารใชงานท่ีส้ันลงเชนกัน (He W., et al., 2006) ดังน้ัน

งานวจิัยน้ีจึงทําการศึกษาและปรับปรุงการระบายความรอนออกจากเซลลแสงอาทิตย โดยใชอุปกรณแลกเปล่ียน

ความรอนแบบครีบรูปส่ีเหล่ียมผืนผารวมกับนํ้าในอัตราการไหลตางๆ กัน เพ่ือชวยในการลดอุณหภูมิเซลลแสงอาทิตย

และศึกษาถงึอัตราการถายเทความรอนท่ีได

อุปกรณและวิธีการ
จากรูปท่ี 1 จะเปนสวนประกอบตางๆ ของระบบท่ีไดทําการจดัสราง และไดอะแกรมการทดลอง โดยใชแสง

จากหลอดไฟขนาด 500 W จํานวน 3 หลอด เพ่ือใหความรอนกับระบบ เซลลแสงอาทิตยขนาดเซลลละ 10.5 × 10.5

cm2 จํานวน 9 เซลล ทําการทาซิลิโคนนําความรอนดานใตของแตละเซลลและทําการติดตั้งลงบนครีบอะลูมิเนียมรูป

ส่ีเหล่ียมผืนผาท่ีมีความกวาง 11.7 cm สูง 27 mm ยาว 1 m ท่ีมีจํานวน 15 ครีบ ขนาดความกวางครีบละ 2 mm

ประกอบไปดวยชองนํ้าไหลจํานวน 14 ชอง นําไปประกอบรวมกับแผนอะคิลิกใสหนา 1 cm และทําการหุมแผนฉนวน

กันความรอนเพ่ือเปนการปองกันการสูญเสียความรอนใหกับสภาวะแวดลอมอีกชั้นหน่ึง

ในการทดลอง จะทําการทดลองใน 3 กรณี คือ เซลลแสงอาทิตยท่ีไมมีการตดิตัง้บนแผง, กรณีท่ีตดิตั้งเซลล

แสงอาทิตยลงบนแผงแตไมมีการถายเทของนํ้า และกรณีท่ีมีอัตราการไหลของนํ้าท่ี 0.15, 0.1, 0.075, 0.06 และ 0.05

kg/s ตามลําดับ โดยใชปมนํ้าในการปมนํ้าจากถงัผานแผงรับรังสีและปลอยนํ้าท้ิง กรณีเซลลแสงอาทิตยท่ีไมมีการ

ติดตัง้บนแผงจะทําการวัดอุณหภูมิของเซลลแสงอาทิตย (Tcell) และอุณหภูมิแวดลอม (Ta) สวนกรณีท่ีติดตัง้เซลล

แสงอาทิตยลงบนแผงท้ังในกรณีท่ีไมมีการถายเทของนํ้า จะทําการวัดอุณหภูมิของเซลลแสงอาทิตย 2 จุด คือ Tcell1

และ Tcell2 แลวนํามาหาคาเฉล่ีย และอุณหภูมิแวดลอม (Ta) สวนกรณีท่ีมีอัตราการไหลตางๆ กนัน้ัน  จะทําการวัด

เชนเดียวกับกรณีท่ีไมมกีารถายเทของนํ้า แตจะเพ่ิมในสวนของการวัดคาอุณหภูมินํ้าเขา (Tm,i) และอุณหภูมินํ้าออก 

(Tm,o) โดยทุกกรณีจะทําการเก็บขอมูลดวยเคร่ืองบันทึกขอมูลอัตโนมัติ (Data logger) โดยทําการบันทึกคาอุณหภูมิ

ทุกๆ 5 นาที เปนเวลา 1 ชั่วโมง แลวนําคาท่ีไดในแตละคานํามาหาคาเฉล่ียอีกคร้ังหน่ึง สวนการวิเคราะหอัตราการ

ถายเทความรอน (Incropera FP., et al., 2007) แสดงดงัสมการดงัตอไปน้ี

 imomp TTCmq ,,   (1)

เมื่อ q คือ อัตราการถายเทความรอน มีหนวยเปนวัตต (W), m คือ อัตราการไหลเชิงมวล มีหนวยเปน 

kg/s และ pC คือ คาความจุความรอนจําเพาะของนํ้า มีหนวยเปน J/kg·K

ผลและวิจารณ
จากรูปท่ี 2 อุณหภูมิเฉล่ียของเซลลแสงอาทิตยเมื่อไมมีการตดิตั้งลงบนแผงรับรังสีน้ันจะมีอุณหภูมิสูงสุด

เทากับ 113.8 ºC เมื่อทําการตดิตั้งเซลลแสงอาทิตยบนแผงรับรังสีเมื่อไมมีการถายเทของนํ้าจะมอุีณหภูมิเฉล่ียลดลง

มาเทากับ 63.51 ºC สวนกรณีท่ีมีอัตราการไหลของนํ้าท่ี 0.05, 0.06, 0.075, 0.1 และ 0.15 kg/s จะมีอุณหภูมิเซลล

แสงอาทิตยเฉล่ียเทากับ 33.63 ºC, 32.05 ºC, 31.88 ºC, 31.93 ºC และ 31.04 ºC ตามลําดับ จะเห็นไดวาท่ีอัตรา

การไหล 0.15 kg/s ซึ่งเปนอัตราการไหลสูงสุดท่ีทําการทดลองจะมีอุณหภูมิเฉล่ียของเซลลแสงอาทิตยต่ําท่ีสุด สวน

อัตราการไหล 0.05 kg/s ซึ่งเปนอัตราการไหลต่ําสุดท่ีไดทําการทดลองจะมอุีณหภูมิเฉล่ียของเซลลแสงอาทิตยสูงท่ีสุด

ในทุกอัตราการไหลของนํ้า อันเปนผลมาจากอัตราการไหลของนํ้าน้ันมีผลตอสัมประสิทธิ์การถายเทความรอน เมื่อมี
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อัตราการไหลของนํ้ามาก สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนกม็ากขึ้นเชนกัน เปนผลใหในอัตราการไหลของนํ้าสูงๆ จะ

ทําใหอุณหภูมิเฉล่ียของเซลลแสงอาทิตยมีคาต่ํากวาอัตราการไหลต่ําๆ น่ันเอง ท้ังน้ีอุณหภูมแิวดลอมกม็ีผลตอ

อุณหภูมิเซลลแสงอาทิตยดวยเชนกัน

จากรูปท่ี 3 อัตราการถายเทความรอนท่ีอัตราการไหล 0.05, 0.06, 0.075, 0.1 และ 0.15 kg/s มีคาเทากบั 

229.85 W, 202.52 W, 163.95 W, 151.09 W และ 135.01 W ตามลําดับ เมื่ออัตราการไหลยิ่งนอยจะมีผลทําให

อุณหภูมิท้ังขาเขา และขาออกมคีวามแตกตางกันมากยิ่งขึ้น เปนผลมาจากอัตราการไหลต่ําๆ จะทําใหมเีวลาในการ

ดูดซับพลังงานมากกวาในอัตราการไหลสูงๆ ทําใหในกรณีท่ีมีอัตราการไหลต่ําๆ มีคาอัตราการถายเทความรอนสูง

กวากรณีท่ีมีอัตราการไหลท่ีสูงกวา

สรุป
อัตราการไหลน้ันมีผลตออุณหภูมิของเซลลแสงอาทิตย และอัตราการถายเทความรอน ซึ่งเมื่ออัตราการไหล

ยิ่งมากจะยิ่งทําใหอุณหภูมขิองเซลลแสงอาทิตยน้ันลดต่ําลงได โดยผลจากการทดลองพบวาท่ีอัตราการไหล 0.15

kg/s ซึ่งเปนอัตราการไหลสูงสุดท่ีทําการทดลองสามารถลดอุณหภูมิของเซลลแสงอาทิตยไดมากท่ีสุด คิดเปน 

72.72% เมื่อเทียบกับกรณีท่ีไมมกีารติดตั้งเซลลแสงอาทิตยลงบนแผง และคิดเปน 51.13% เมื่อเทียบกับกรณีท่ีไมมี

อัตราการไหลของนํ้า สวนอัตราการไหล 0.05 kg/s มีผลทําใหไดคาอัตราการถายเทความรอนสูงสุดเมื่อเทียบกับทุก

อัตราการไหลท่ีไดทําการทดลอง

คําขอบคุณ
ขอขอบคุณคณะพลังงานส่ิงแวดลอมและวัสดุท่ีสนับสนุนเงินทุนในการวจิัยในคร้ังน้ี

เอกสารอางอิง
He W., Chaw TT., Ji J., Lu J., Pei G. and Chan LS. 2006. Hybrid photovoltaic and thermal solar-collector

designed for natural circulation of water. Applied energy. Vol. 8, 199-210.

Incropera FP., Dewitt DP., Bergman TL. and Lavine AS. 2007. Introduction to heat transfer. John Wiley

and Sons. Asia, 461-464.



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :
ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยศิลปากร สนามจันทร

O-185

รูปที่ 1 ระบบท่ีไดจัดสรางและไดอะแกรมการทดลอง
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รูปที่ 2 ความสัมพันธของอุณหภูมิเซลลแสงอาทิตยท่ีสภาวะตางๆ
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รูปที่ 3 ความสัมพันธของอัตราการไหลกับอัตราการถายเทความรอน
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การผลิตถานและน้ําสมควนัไมจากกะลามะพราว 
Charcoal and Wood Vinegar Producing from Coconut Shell 
 
ลือพงษ ลือนาม1 และอภิดุลย แกวกับทอง1 
Luepong Luenam1 and Apidul Keawkuptong1 
 
บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษากรรมวิธีการผลิตถานและน้ําสมควันไมจากกะลามะพราว ดวยการเผา
กะลามะพราวที่บรรจุภายในเตา 27.00 กิโลกรัม โดยกะลามีความชื้น 13.15 เปอรเซ็นต (ฐานเปยก) พบวา สามารถ
ผลิตถานกะลามะพราวถึง 5 กิโลกรัม ทําใหเปอรเซ็นตการผลิตถานไดสูงถึง 18.74 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก และ
ประสิทธิภาพในการเผากะลามะพราวใหกลายเปนถานไดเฉล่ีย 100 เปอรเซ็นต และผลิตน้ําสมควันไมจาก
กะลามะพราวได 0.67 ลิตร โดยคุณภาพของน้ําสมควันไมกะลามะพราวที่ผลิตได มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน
ผลิตภณัฑชุมชนน้ําสมควันไมดิบ 
คําสําคัญ : ถาน น้ําสมควันไม ชีวมวล กะลามะพราว  
 
Abstract 

The objective of this study to charcoal and wood vinegar producing of coconut shell. The twenty 
six kilograms of 13.15% moisture content (wet basis) coconut shell was filled in the kiln. All amount of dry 
coconut shell used in this test produced five kilograms of the coconut shell charcoal which was 18.74 % 
by weight of dry coconut shell. The results showed that the designed kiln was able to produce the 0.67 
liters of coconut vinegars; additionally, its quality were achieved the Thai Community Product Standard 
Keyword : Charcoal, wood vinegar, biomass, coconut shell 
 
คํานําและวัตถุประสงค 
 การผลิตถานกะลามะพราวของเกษตรกร นิยมเผาในถัง 200 ลิตร แบบตั้ง ดวยเผากะลามะพราวใหเต็มเตา
แลวปดถัง เปนวิธีที่นิยมมากแตมักทําใหผลผลิตถานกะลามะพราวที่ไดคอนขางต่ํา เปนผลใหเสียเวลาคัดแยกกะลาที่
ไมเปนถานออก กอนนําไปแปรสภาพเปนผลิตภัณฑอื่นตอไป และยังไมสามารถดัดเก็บน้ําสมควันไมได ซึ่งการเผา
ถานในสภาวะอับอากาศที่มีการเผาไหมไดอยางสมบูรณ จะทําใหเผากะลามะพราวใหกลายเปนถานไดทั้งหมด และ
ยังเปนวิธีที่สามารถดักเก็บน้ําสมควันไมขณะทําการเผาถานกะลาไดอีกดวย ดังนั้น การศึกษาวิจัยกระบวนการเผา
ถานกะลามะพราวเพื่อผลิตน้ําสมควันไม จะทําใหเกษตรผูผลิตถานกะลามะพราวไดประโยชนหลายดาน ทั้งการ
ปรับปรุงวิธีการผลิตใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ไดผลผลิตถานกะลามะพราวที่มีคุณภาพ และไดน้ําสมควันไมใชใน
การเกษตรหรือจําหนาย เปนการจัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตรใหเกิดประโยชนอยางคุมคา ไดแก ดานการเกษตร 
ซึ่งสามารถผลิตสารอินทรียใชไดเอง ทําใหไดผลผลิตเกษตรที่ปลอดภัยไมเปนอันตรายตอเกษตรกรและผูบริโภค 

                                                 
1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 
  Faculty of Agricultural Technology King Mongkut's Institute Of Technology Ladkrabang Bangkok 10520 
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สําหรับดานพลังงาน ทําใหไดถานกะลามะพราวที่เปนวัตถุดิบในการนําไปทําถานอัดแทง จะกอใหเกิดแหลงพลังงาน
เชื้อเพลิงในชุมชน โดยการวิจัยนี้มีจุดประสงค เพื่อศึกษากรรมวิธีการผลิตถานและน้ําสมควันไมจากกะลามะพราว 
โดยการผลิตน้ําสมควันไมและถานกะลามะพราวเสร็จในกระบวนการเดียวกัน 
 
อุปกรณและวิธีการ 
 การดําเนินงานวิจัยไดออกแบบ จัดสรางและทดสอบเตาเผาถานผลิตน้ําสมควันไมจากกะลามะพราว ณ 
ฟารมเกษตรกรรมยั่งยืน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ดวย
การพัฒนาตอยอดจากเตาเผาถานผลิตน้ําสมควันไมถัง 200 ลิตร แบบเปดฝาดานบน ที่เกษตรกรสามารถปฏิบัติได
ทั่วไป มีสวนประกอบ (ภาพที่ 1) ไดแก 1 ชองเชื้อฟนจุดไฟหนาเตา 2 หองเผาไหม 3 ฝาหลังเตา และ 4 ปลองควัน 
เปนตน ซึ่งจัดวางอยูในผนังที่กอดวยอิฐบล็อก ดานลางของเตามีตะแกรงขนาด 2.5 เซนติเมตร เพื่อรองรับการบรรจุ
กะลามะพราวเขาเตาทางดานบนหลังเตา เมื่อเติมเตาจนแนนจะทําการปดฝาหลังเตา แลวใชทรายเปนฉนวน เพื่อ
ปองกันการถายเทความรอนขณะทําการเผา โดยทําการทดลองเพื่อผลิตน้ําสมควันไมจํานวน 3 ครั้ง และวัดอุณหภูมิ
ภายในเตาตามระยะเวลาทดลอง (ภาพที่ 2) สังเกตลักษณะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขณะทําการเผากะลามะพราว วัด
ปริมาณของถานและน้ําสมควันไม โดยมคีาชี้ผลการศึกษา คํานวณไดดังสมการ  
 1) ความชื้นกะลามะพราว (%ฐานเปยก)  = น้ําหนักกอนอบ (กรัม) – น้ําหนักหลังอบ (กรัม) X 100 
            น้ําหนักกอนอบ (กรัม) 
 2) เปอรเซ็นตการผลิตถาน (%)   = น้ําหนักถานที่เผาได (กรัม)   X 100 
             น้ําหนักไมที่เผา (กรัม) 
 3) ประสิทธิภาพการผลิตถาน (%)  = น้ําหนักถานที่เผาได (กรัม)–น้ําหนักสนถาน (กรัม) X 100 
         น้ําหนักถานที่เผาได(กรัม) 
 4) อัตราการผลิตน้ําสมควันไม (ลิตร/กิโลกรัม) = ปริมาณน้ําสมควันไม (ลิตร)   
               น้ําหนักไมที่เผา (กิโลกรัม) 
 
ผลและวจิารณ 
 การดําเนินการทดลองเผากะลามะพราวเพื่อผลิตน้ําสมควันไม โดยการเผาทดลองแตละครั้ง (ภาพที่ 3) 
บรรจุกะลามะพราวเขาเตาในปริมาณเฉลี่ย 27.00 กิโลกรัม ที่ระดับความชื้นกะลามะพราวเฉลี่ย 13.50 เปอรเซ็นต 
(ฐานเปยก) ซึ่งอภิปรายผลไดดังนี้ 
 การบรรจุกะลามะพราวเขาภายในเตาถานผลิตน้ําสมควันไม จะเติมดานหลังเตาอัดกะลามะพราวใหแนน 
ทําการปดฝาหลังเตากลบดวยทราย จากนั้นเริ่มทําการเผากะลามะพราวผลิตน้ําสมควันไมดวยการจุดไฟเชื้อฟนหนา
เตา ปรากฏวา หลังจากเติมเชื้อฟนจุดไฟหนาเตาไดประมาณ 30 นาที จะเริ่มมีควันไฟสีขาวขุนหนาลอยออกจากปาก
ปลอง ขณะที่อุณหภูมิบริเวณหนาเตาเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องในชวง 150-364 องศาเซลเซียส ซึ่งควันไฟจากปาก
ปลองหนาขาวขุนเพิ่มมากขึ้น และมีไอน้ําสีเหลืองที่เกิดจากการควบแนนบริเวณปากปลอง จึงเริ่มวางทอดักควันไฟ
เก็บน้ําสมควันไม โดยอุณหภูมิกลางเตาอยูในชวง 106-320 องศาเซลเซียส สวนอุณหภูมิหลังเตาอยูในชวง 78-240 
องศาเซลเซียส แตอุณหภูมิปากปลองเตาอยูในชวง 52-78 องศาเซลเซียส หลังจากวางทอดักควันเริ่มมีน้ําสมควันไม
ไหลหยดออกจากรูที่เจาะไวใตทอดักลงในภาชนะเก็บ ในระหวางนี้ทุกตําแหนงระดับอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นอยางชาๆ 
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(ภาพที่ 3) หลังจากการดักเก็บน้ําสมควันไมไปไดประมาณ 108 นาที จะสังเกตวาปลายทอดักเริ่มมีควันลอยออกมา
เพียงเล็กนอย และน้ําสมควันไมหยุดไหลลงในภาชนะเก็บ จึงหยุดเก็บน้ําสมควันไม รวมเวลาในการเผากะลามะพราว
ผลิตน้ําสมควันไม 180 นาที หรือประมาณ 3 ชั่วโมง แลวเปดชองเติมเชื้อฟนจุดไฟหนาเตาใหอากาศไหลเขาเตาได
สะดวก เพื่อใหเกิดการเผาไหมกะลามะพราวภายในเตาอยางสมบูรณ จนไมมีควันลอยออกจากปากปลองเตา จึงทํา
การปดเตาใหสนิททิ้งไวใหถานกะลามะพราวเย็นตัวประมาณ 12 ชั่วโมง 
 เมื่อวิเคราะหผลการทดลองเผากะลามะพราวผลิตน้ําสมควันไม (ตารางที่ 1) พบวา กะลามะพราวที่เผา
ทดลองมีความชื้นต่ํา ปริมาณเชื้อฟนจุดไฟหนาเตาเฉลี่ย 5 กิโลกรัม เปนผลใหใชระยะเวลาในการเผาผลิตน้ําสมควัน
ไมไมนานรวม 180 นาที หรือประมาณ 3 ชั่วโมง ผลิตน้ําสมควันไมกะลามะพราวไดเพียงเฉลี่ย 0.67 ลิตร หรือผลิต
น้ําสมควันไมกะลามะพราวได 0.025 ลิตร ตอกะลามะพราว 1 กิโลกรัม แตมีผลทําใหไดถานกะลามะพราวเฉลี่ยถึง 5 
กิโลกรัม สงผลใหเปอรเซ็นตการผลิตถานไดสูงเฉลี่ย 18.74 เปอรเซ็นต และประสิทธิภาพในการเผากะลามะพราวให
กลายเปนถานไดเฉล่ีย 100 เปอรเซ็นต ทั้งนี้เนื่องจากกะลามะพราวมีความชื้นต่ํา ทําใหการไลความชื้นออกไดงาย จึง
ทําใหเกิดการเผาไหมภายในเตาไดอยางสมบูรณ จนไมเหลือสนถานหรือสวนที่ไมเปนถานหลังจากการเผา  
 เมื่อตรวจคุณภาพของน้ําสมควันไมจากการผลิต (ตารางที่ 2) พบวา น้ําสมควันไมกะลามะพราวที่ผลิตไดมี
กล่ินเหมือนควันไฟ มีลักษณะเปนของเหลวสีน้ําตาลแดงใส มีคาความเปนกรด-ดางเฉลี่ย อยูในชวงเกณฑมาตรฐาน
ชุมชนน้ําสมควันไมดิบ และมีคาความถวงจําเพาะเฉลี่ยอยูในเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ําสมควันไมดิบ 
(กระทรวงอุตสาหกรรม, 2548) 
 
บทสรุป 
 การศึกษาครั้งนี้เปนเพียงการศึกษาเบื้องตนถึงการผลิตน้ําสมควันไมจากกะลามะพราว เมื่อทําการทดลอง
ผลิตน้ําสมควันไมดวยการเผากะลามะพราวที่บรรจุภายในเตา 27 กิโลกรัม โดยกะลามะพราวมีความชื้น 13.15 
เปอรเซ็นต (ฐานเปยก) ซึ่งใชไมฟนเชื้อไฟจุดหนาเตาเผาในปริมาณ 5 กิโลกรัม ใชเวลาในการเผาถานกะลามะพราว
ผลิตน้ําสมควันไมรวม 180 นาที หรือประมาณ 3 ชั่วโมง สามารถผลิตน้ําสมควันไมกะลามะพราวได 0.67 ลิตร ได
ถานกะลามะพราวถึง 5 กิโลกรัม ทําใหเปอรเซ็นตการผลิตถานไดสูงถึง 18.74 เปอรเซ็นต และประสิทธิภาพในการเผา
กะลามะพราวใหกลายเปนถานไดเฉล่ีย 100 เปอรเซ็นต เนื่องจากกะลามะพราวมีความชื้นต่ํา ทําใหการไลความชื้น
ออกไดงาย จึงทําใหเกิดการเผาไหมภายในเตาไดอยางสมบูรณ โดยคุณภาพของน้ําสมควันไมกะลามะพราวที่ผลิตได 
มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ําสมควันไมดิบ ไดแก มีกล่ินเหมือนควันไฟ มีลักษณะเปนสีน้ําตาลแดง
ใส มีคาความเปนกรด-ดางเฉลี่ย 3.33 มีคาความถวงจําเพาะเฉลี่ย 1.030  
 
คําขอบคุณ 
 โครงการวิจัยนี้ ได รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายไดประจําป  2552 ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 
เอกสารอางอิง 
กระทรวงอุตสาหกรรม. 2548. มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน:น้ําสมไมดิบ. คนขอมูลจาก 

http://www.tisi.go.th/otop/pdf_file/tcps659_47.pdf เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2550 



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :  
ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 3 

28-29 มกราคม 2553  มหาวิทยาลัยศิลปากร สนามจันทร 

O-189

ตารางที ่1 ผลการศึกษาการเผาถานผลิตน้ําสมควันไมจากกะลามะพราว 
การทดลองที่ รายการวิเคราะห 

1 2 3 
เฉล่ีย 

ปริมาณกะลาในเตา (กิโลกรัม) 30 25 26 27 
น้ําหนักไมฟนหนาเตา (กิโลกรัม) 5 5 5 5 
เปอรเซ็นตความชื้น(% ฐานเปยก) 14.40 13.23 11.85 13.15 
เวลาในการเผา (นาที) 180 180 180 180 
ปริมาณผลผลิตน้ําสมควันไม (ลิตร) 0.80 0.50 0.70 0.67 
ปริมาณผลผลิตถาน( กิโลกรัม) 4.00 5.50 5.00 5.00 
ปริมาณสนถาน (กิโลกรัม) 0.00 0.00 0.00 0.00 
อัตราการผลิตน้ําสมควันไม (ลิตร/ช่ัวโมง) 0.23 0.17 0.23 0.21 
เปอรเซ็นตการผลิตถาน (%) 15.00 22.00 19.23 18.74 
ประสิทธิภาพการเผาถาน (%) 100 100 100 100 

 
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของน้ําสมควันไมที่เผาไดจากกะลามะพราว 

คุณสมบัติน้ําสมควันไม คาการวัดน้ําสมควันไมกะลามะพราว คามาตรฐานน้ําสมควันไมดิบ 
ลักษณะทั่วไป ของเหลวใส เปนเนื้อเดียวกัน ของเหลวใส เปนเนื้อเดียวกัน 
กลิ่น เหมือนควันไฟ เหมือนควันไฟ 
สี มีสีน้ําตาลแดง ไมเปนสีดํา 
ความเปนกรด-ดาง(pH) 3.3 2.8-3.7 
ความถวงจําเพาะ 1.030 ไมนอยกวา1.005 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 เตาผลิตน้ําสมควันไมจากกะลามะพราว ภาพที่ 2 ตําแหนงวัดอุณหภูมิในทดลองผลิตน้ําสมควันไม 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ระดับอุณหภูมิ ณ ตําแหนงตางๆ ภายในเตาเผากะลามะพราวผลิตน้ําสมควันไม

การทดลองที่ 2 การทดลองที่ 1 การทดลองที่ 3 
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บทคัดยอผลงานวิจยัภาคบรรยาย 
วันศุกรที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

กลุม 1  Creative Community 
(แนวคิดสรางสรรคที่มีผลตอการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจของชุมชน) 
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การสํารวจความเสียหายของดีเอ็นเอในคน กบหนอง และหอยแมลงภูท่ีไดรับมลพิษจาก

อุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง
A survey of DNA damage in human populations, rice frogs and green lipped mussels

exposed to industrial pollution in Rayong province

เรณู  เวชรัชตพิมล1

Renu Vejaratpimol1

บทคัดยอ
ผลการศึกษาความเสียหายของดีเอ็นเอในคน กบหนอง (Fejervarya limnocharis) และหอยแมลงภู (Perna

viridis) ท่ีไดรับมลพิษจากอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ซึ่งอาศัยอยูในพ้ืนท่ีรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยใช

เทคนิค micronucleus test จากการตรวจเซลลเยื่อบุขางแกมผูใหญ 100 คนและนักเรียน 304 คน พบวามีความถี่

ของเซลลท่ีมี micronucleus (MNFs) สูงกวาคาปกติเทากับ 58 และ 46.71% ตามลําดับ สวนผลการตรวจกบหนอง

รอบโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง (IRY) พบวามีคา MNFs สูงกวากบหนองจากแหลงอางอิง คือ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร จังหวัดนครปฐม (SU-NP) อยางมีนัยสําคัญ โดยพบสูงกวา 72.24 เทา และพบความถี่ของเซลลท่ีมี

นิวเคลียสผิดปกติ คือ bleb (BINFs) lobe (LNFs) และ vacuolate (VNFs) ในเซลลเม็ดเลือดแดงของกบหนองจาก

IRY มีคาสูงกวากบหนองจาก SU-NP เทากับ 6.34, 3.18 และ 8.15 เทา ตามลําดับ (P<0.05) ผลการตรวจหอยแมลงภูท่ี

เกาะโขดหิน ณ หาดทรายทอง จังหวัดระยอง (HST) พบวาคา MNFs และ BINFs สูงกวาหอยจากสถานีวิจัยประมง

ศรีราชา จังหวัดชลบุรี (SFRS) อยางมีนัยสําคัญ โดยตัวอยางท่ีเก็บในเดือนธันวาคม 2551 และเดือนมิถุนายน 2552

มีคา MNFs สูงกวาเทากับ 4.73 และ 4.85 เทา และมีคา BINFs สูงกวา 6 และ 1.1 เทา ตามลําดับ (P<0.05) ผลการ

สํารวจน้ีแสดงใหเห็นวาความเสียหายของดีเอ็นเอของประชาชน กบหนองและหอยแมลงภูท่ีสํารวจในพ้ืนท่ีมาบตาพุด 

จังหวัดระยอง ไดรับมลพิษท่ีมีฤทธิ์ทําลายสารพันธุกรรมปนเปอนในส่ิงแวดลอม ดังน้ันการใชส่ิงมีชีวิตในพ้ืนท่ีเปน

ยามเฝาระวังมลพิษท่ีมีฤทธิ์ทําลายสารพันธุกรรมในส่ิงแวดลอมจึงเปนวิธีเฝาระวังท่ีดีในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม

คําสําคัญ : ไมโครนิวเคลียส กบหนอง (Fejervarya limnocharis) หอยแมลงภู (Perna viridis), buccal

micronucleus, DNA damage, มลพิษโรงงานอุตสาหกรรม ประชากร

Abstract
DNA damage in human populations, rice frogs (Fejervarya limnocharis) and green lipped

mussels (Perna viridis) living near Map Ta Phut Industrial Estate in Rayong province was examined for

the genotoxic effects of industrial pollutant exposure by using micronucleus test. The study revealed that

buccal epithelium cells obtained from 100 adults and 304 students were 58 and 46.71% higher

micronucleus frequencies (MNFs) than the normal levels (0-5/1,000 cells). The DNA damage in rice frogs

obtained from industrial area, Rayong province (IRY) revealed by MNFs was significantly different

1 ภาควิชาชีววทิยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย

Department of Biology, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakorn Pathom 73000, Thailand
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(P<0.05) from the rice frogs from Silpakorn University, Nakorn Pathom province (SU-NP) at 72.24 folds.

The blebbed nucleus frequencies (BlNFs), lobed nucleus frequencies (LNFs) and vacuolated nucleus

frequencies (VNFs) on the red blood cells of the rice frogs from industrial area, Rayong province (IRY)

were 6.34, 3.18 and 8.15 folds higher than the rice frogs SU-NP, respectively (P<0.05). The induction of

the MNFs in mussels obtained from the Had Sai Tong (HST) were 4.73 and 4.85 folds, and BlNFs were 6

and 1.1 folds higher than those mussels in the Siracha Fisheries Research Station (SFRS) collected in

December, 2008 and June, 2009, respectively (P<0.05). In conclusion, DNA damage results revealed

that the habitat of organisms in this study was contaminated with chemicals which have potential genotoxic

effects. Therefore, the living organism in habitat can be used as sentinel detecting the genotoxicants

contamination in industrial area.

Keywords : Micronucleus, Rice frog (Fejervarya limnocharis), green lipped mussels (Perna viridis),

buccal micronucleus, DNA damage, industrial pollution, human population

คํานําและวัตถุประสงค
ปญหามลพิษในส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง นับเปนปญหา

สําคัญของประเทศเพราะมีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปโตรเคมี โรงกล่ันนํ้ามัน

โรงงานผลิตไฟฟาและอุตสาหกรรมตอเน่ือง กรมควบคุมมลพิษรายงานพบการปนเปอนของสารอินทรียระเหยงาย 

(VOCs) และโลหะหนักเกินมาตรฐานในอากาศและแหลงนํ้าสาธารณะ (กรมควบคุมมลพิษ, 2549 และ 2550) จาก

การตรวจสาร VOCs ในอากาศ 9 ชนิด ระหวางป 2549-2552 พบวามีสาร 1,3-Butadiene, Benzene และ 1,2-

Dichloroethane ปนเปอนในอากาศสูงเกินมาตรฐาน โดยบางเดือนท่ีตรวจวัดพบวาบางสถานีมีคาสูงเกินมาตรฐาน

ถึง 1.85, 2.53 และ 60 เทา ตามลําดับ ซึ่งองคการอนามัยโลกโดยหนวยงาน IARC จําแนกสารดังกลาวเปนสารกอ

มะเร็งในคนกลุมท่ี 1 สวนสารชนิดหลังเปนกลุม 2B จึงสอดคลองกับสถิติของผูปวยมะเร็งของจังหวัดระยอง (กรม

ควบคุมมลพิษ, 2552; Srivatanakul, 2007) การใชส่ิงมีชีวิตในพ้ืนท่ีเปนยามเฝาระวังมลพิษในส่ิงแวดลอมโดยตรวจ

ความเปนพิษตอสารพันธุกรรมเปนวิธี ท่ีได รับการยอมรับจาก U.S.EPA และนําไปใชอยางแพรหลาย เทคนิค 

micronucleus test (MNT) มีความไวในการตรวจ cytogenetic damage ท่ีเกิดจากมลพิษในส่ิงแวดลอม ( Fenech

et al., 1999; Przygoda et al., 1999) และเปนวิธีท่ีใชตรวจเพ่ือเฝาระวังการปนเปอนมลพิษและใชตรวจบุคลากร

ทางการแพทยท่ีมีความเส่ียงตอการไดรับสารหรือรังสีท่ีมีฤทธิ์ทําลายสารพันธุกรรมเพ่ือเฝาระวังความปลอดภัยในการ

ทํางาน (Moriwaki and Takahashi, 2008) การศึกษาน้ีจึงมีวัตถุประสงคท่ีจะประเมินผลกระทบของมลพิษใน

ส่ิงแวดลอมตอสุขภาพของส่ิงมีชีวิตในพ้ืนท่ีศึกษา โดยการสํารวจความผิดปกติของสารพันธุกรรมของ คน กบและ

หอยแมลงภู

อุปกรณและวิธีการ
การสํารวจในคน ผานนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดระยองเพ่ือไปใหบริการตรวจความผิดปกติของสาร

พันธุกรรมในคนจากเซลลเยื่อบุขางแกม จากคา MNFs โดยใชเทคนิค MNT และใชวิธีท่ีดัดแปลงจาก Fenech และ

คณะ (1999) ประชาชนท่ีประสงคจะสงตัวอยางเซลลตรวจขอรับชุดอุปกรณและแบบบันทึกขอมูล พรอมไดรับการ

รอยละของคน

ท่ีมีดีเอ็นเอ

ผิดปกติ
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แนะนําใหบวนปากดวยนํ้าสะอาดกอนเก็บตัวอยางเซลลดวยไมไอศกรีมท่ีผานการฆาเชื้อดวยวิธีขูดเบาๆ ท่ีเยื่อบุดาน

ในกระพุงแกม แลวปายลงบนกระจกสไลดท่ีมีรหัสตรงกับแบบบันทึกขอมูล แตละคนเก็บเซลลจากแกมขางซายและ

ขวา รวม 2 สไลด/คน เมื่อสไลดแหงจึงแชในเอทิลแอลกอฮอลบริสุทธิ์นาน 15 นาที แลวยอมในสี Wright Rapid Stain

set นาน 30 วินาที ตรวจหา MNFs จาก 2,000 เซลล/สไลด รวมตรวจ 4,000 เซลล/คน ดวยกลองจุลทรรศน (400X)

และแสดงผลเปนคา MNFs/1,000 เซลล  โดยตรวจผูใหญ 100 คน และตรวจนักเรียนชั้นประถมปลายและมัธยมตน

โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด รวม 304 คน ในป 2549

การสํารวจในกบ สุมเก็บตัวอยางกบหนองตัวเต็มวัย 3-5 ซม. จากพ้ืนท่ีรอบโรงงานอุตสาหกรรม (IRY) ท่ีมี

รายงานตรวจพบคนมีปอดผิดปกติสูง เพ่ือตรวจหาความผิดปกติของสารพันธุกรรมจากเซลลเม็ดเลือดแดงกบจากคา

MNFs ดวยเทคนิค MNT และความถี่ของเซลลท่ีมีนิวเคลียสผิดปกติ (NAFs) ในเดือนตุลาคม 2550 เปรียบเทียบผล

กับกบชนิดเดียวกันท่ีจับจากพ้ืนท่ีใกลสระนํ้าภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม (SU-NP) ซึ่งใชเปนแหลง

อางอิง โดยใชกบแหลงละ 6 ตัว วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย Duncan test

การสํารวจในหอยแมลงภู  สุมเก็บตัวอยางหอยแมลงภูตัวเต็มวัย ขนาด 5-7 ซม. ท่ีเกาะตามโขดหิน ณ 

หาดทรายทอง (HST) ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ในเดือนธันวาคม 2551 และมิถุนายน 2552 เพ่ือตรวจหาความ

ผิดปกติของสารพันธุกรรมจากเซลลฮีโมไซต (haemocyte) จากคา MNFs ดวยเทคนิค MNT และคา NAFs โดย

เปรียบเทียบผลกับหอยแมลงภูจากสถานีวิจัยประมงศรีราชา (SFRS) ซึ่งใชเปนแหลงอางอิง ใชหอยแหลงละ 10 ตัว 

วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย Duncan test

ผลและวิจารณ
ผลการตรวจความผิดปกติของสารพันธุกรรมในคน โดยนําคา MNFs ท่ีตรวจพบมาจัดกลุมโดยจําแนก

ตามจํานวนเซลลท่ีตรวจพบ micronucleus (ตารางท่ี 1) เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาในรายงานการศึกษาท่ีมี

รายงานไวและกําหนดคา 0-5 MNFs /1,000 เซลลเปนคาปกติ (Martinez et al., 2005) ผลการสํารวจความผิดปกติ

ของสารพันธุกรรมจากผูใหญ 100 คน และนักเรียน 304 คน พบวามีคา MNFs สูงกวาเกณฑปกติ คือ มีจํานวนคนท่ีมี

ความถี่ของเซลลท่ีมีสารพันธุกรรมแตกหักเสียหาย 58 และ 46.71% ตามลําดับ (ตารางท่ี 1, รูปท่ี1 ) ซึ่งเปนคาเปอรเซ็น

ความผิดปกติของสารพันธุกรรมท่ีสูงในประชากรตัวอยาง แสดงใหเห็นวาประชาชนในพ้ืนท่ีสํารวจอยูในส่ิงแวดลอมท่ี

มีมลพิษซึ่งมีฤทธิ์ทําลายสารพันธุกรรม จึงสอดคลองกับรายงานการตรวจพบสารพิษในส่ิงแวดลอมของกรมควบคุม

มลพิษ ผลการศึกษาน้ีสอดคลองกับรายงานของ Peluso และคณะ (2008) ท่ีตรวจพบความผิดปกติของสาร

พันธุกรรมในคนท่ีทํางานในโรงงานในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ไดแก โรงกล่ันนํ้ามัน 24 คน โรงงานถลุง

เหล็ก 40 คน และโรงงานผลิตแผนดีบุก 15 คน เปรียบเทียบกับประชาชนท่ีอาศัยอยูใตทิศทางลมพัดจากนิคม

อุตสาหกรรมฯ 72 คน และประชาชนท่ีอาศัยในจังหวัดระยองในตําบลท่ีไมมีนิคมอุตสาหกรรม 50 คน พบวาคนงาน

จากโรงงานมี DNA adduct สูงโดยเฉพาะคนงานจากโรงกล่ันนํ้ามันและโรงงานถลุงเหล็กซึ่งมีโอกาสไดรับสารเคมี

กลุม polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) ในขั้นตอนการทํางาน จึงตรวจพบความผิดปกติของ DNA สูงกวา

และแตกตางจากประชาชนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีใกลนิคมอุตสาหกรรม (P<0.05) สวนประชาชนท่ีอาศัยอยูใตทิศทางลมพัด

จากนิคมอุตสาหกรรมพบวามี DNA adduct สูงกวาและแตกตางจากประชาชนท่ีอาศัยอยูในจังหวัดระยองในตําบล

อ่ืนท่ีไมมีนิคมอุตสาหกรรม (P<0.05) ผลการศึกษาน้ีชี้ใหเห็นวาสารเคมีท่ีปลดปลอยจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

เปนแหลงปนเปอนสําคัญในอากาศท่ีกอใหเกิดความเสียหายของสารพันธุกรรมเพ่ิมสูงขึ้น ภาครัฐจึงควรเรงรีบแกปญหา
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เพ่ือลดมลพิษ โดยเฉพาะสารกอมะเร็งในพ้ืนท่ีสํารวจ และรัฐควรมีมาตรการเอาโทษตอผูประกอบอุตสาหกรรมท่ีขาด

ความรับผิดชอบและละเมิดสิทธิของประชาชนในการท่ีจะอยูอาศัยในส่ิงแวดลอมท่ีดีอยางมีความสุข นอกจากน้ี

ประชาชนในพ้ืนท่ีมลพิษควรไดรับการปองกันโรคโดยยายไปอยูอาศัยในพ้ืนท่ีไมปนเปอนมลพิษและรับประทาน

อาหารท่ีมีสารตานอนุมูลอิสระสูงเพ่ือปองกันการชักนําใหเกิดโรคมะเร็ง (Seifried, 2007)

ผลการตรวจความผิดปกติของสารพันธุกรรมในกบหนอง พบวากบท่ีสุมจับจากบริเวณรอบโรงงาน

IRY มีคา MNFs สูงกวากบท่ีจับจาก SU-NP ซึ่งเปนแหลงอางอิง 72.24 เทา และพบความผิดปกติของนิวเคลียส

ลักษณะอ่ืน โดยพบวากบจาก IRY มีคา BlNFs, LNFs และ VNFs สูงกวากบจาก SU-NP เทากับ 6.34, 3.18 และ

8.15 เทา ตามลําดับ ยกเวนคาความถี่ของ notch และ binucleus ซึ่งพบวาไมแตกตางกัน (P>0.05) จากผลการ

สํารวจแสดงใหเห็นวาส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีสํารวจมีสารพิษท่ีมีฤทธิ์ทําลายสารพันธุกรรมปนเปอนอยูสูง สอดคลองกับ

รายงานการศึกษาในคางคก (Bufo raddei) และในปลาชนิด Astyanax jacuhiensis ท่ีพบวาสารพันธุกรรมถูกทําลาย

สูงในคางคกและปลาจากพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมปโตรเคมี และมีคา MNFs สูงเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีซึ่งไมมีอุตสาหกรรมฯ

(Huang et al., 2007; Lemos et al., 2008)

ผลการตรวจความผิดปกติของสารพันธุกรรมในหอยแมลงภู พบวาหอยท่ีเก็บตัวอยางจากบริเวณ

ชายฝงท่ีปนเปอนมลพิษบริเวณ HST ในเดือนธันวาคม 2551 และมิถุนายน 2552 มีคา MNFs สูงกวาหอยจาก SFRS

เทากับ 4.73 และ 4.85 เทา ตามลําดับ (P<0.05) สวนความผิดปกติของนิวเคลียสน้ัน พบวาหอยจาก HST มีคา 

BlNFs สูงกวาหอยจาก SFRS เทากับ 6 และ 1.1 เทา ตามลําดับ (P<0.05; ตารางท่ี 3, รูปท่ี 1) จากผลการสํารวจ

แสดงใหเห็นวานํ้าทะเลบริเวณหาดทรายทอง ในพ้ืนท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีสารพิษท่ีมีฤทธิ์ทําลายสาร

พันธุกรรมปนเปอนอยูสูง สอดคลองกับรายงานการศึกษาของ Lima และคณะ (2008) ซึ่งตรวจพบวาหอยแมลงภู

แถบชายฝงท่ีปนเปอนมลพิษจากปโตรเลียมและหอยท่ีเล้ียงในนํ้าทะเลซึ่งเตรียมจากการละลายกับนํ้ามันปโตรเลียม

มีสารพันธุกรรมผิดปกติสูง โดยยีนท่ีเกี่ยวของ คือ Ras proto-oncogene

สรุป
การสํารวจความผิดปกติของสารพันธุกรรมดวยเทคนิค micronucleus test สามารถใชประเมินความ

เสียหายของดีเอ็นเอในเซลลเยื่อบุขางแกมของคน เซลลเม็ดเลือดแดงของกบหนอง และเซลลฮีโมไซตของหอยแมลงภู

ท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีปนเปอนมลพิษจากอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง ผลการศึกษาในส่ิงมีชีวิตท้ัง 3 ชนิด 

ซึ่งมีแหลงท่ีอยูอาศัยท้ังบนบก คร่ึงนํ้าคร่ึงบกและในนํ้าทะเลบงชี้ไดวามลพิษจากอุตสาหกรรมมีสารหลายชนิดมีฤทธิ์

ทําลายสารพันธุกรรมและเปนสารกอมะเร็ง ส่ิงมีชีวิตเหลาน้ีไดรับมลพิษหลายชนิดรวมกัน การใชส่ิงมีชีวิตเปนยามเฝา

ระวังมลพิษในส่ิงแวดลอมจึงเปนทางเลือกท่ีดีเพราะสะทอนปญหาในส่ิงมีชีวิตท่ีแทจริงถึงแมการปนเปอนน้ันจะอยูใน

ระดับท่ีสูงเกินหรือไมเกินคามาตรฐานของการเฝาระวัง

คําขอบคุณ
ขอขอบคุณเครือขายประชาชนภาคตะวันออก สาธารณสุขจังหวัดระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด ท่ีชวย

ประสานงานในการเก็บขอมูล และคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย ท่ีใหการ

สนับสนุนและสงเสริมการวิจัย
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รูปที่ 1 เซลลของส่ิงมีชีวิตท่ีไดรับมลพิษแสดงความผิดปกติของเซลลและสารพันธุกรรม สังเกตจาก micronucleus

(MN) เซลลเยื่อบุขางแกมเซลล 1 เซลล พบ 3MN (ก) เซลลเม็ดเลือดแดงกบหนองพบ MN หลายเซลล (ข) ฮีโมไซตของ

หอยแมลงภู พบ MN (ค) และพบเซลลมี 2 นิวเคลียส (ง)

binucleated cellmicronucleusmicronucleusmicronucleus ก ข งค
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ตารางที่ 1 สถิติการตรวจพบผูใหญและเด็กในจังหวดัระยองมีสารพันธกุรรม หรือ DNA ผิดปกติ ป 2549

ชวงความถ่ีของเซลลมี 

micronucleus/1,000 เซลล

จํานวนคนท่ีมีเซลลมี micronucleus

แสดงถึงสารพันธุกรรมแตกหัก หรอื DNA ถูกทําลาย รวม 

ผูใหญและ

เด็ก

คิดเปนรอยละของคนท่ีมี

ความถ่ีของเซลลมี

micronucleusชวงความถ่ี

ตางๆ  ตอ 1,000 เซลลท่ี

ตรวจ

ผูใหญในจังหวัดระยอง เด็กนักเรียนจากโรงเรียน

เทศบาลมาบตาพุด (%)

คน % คน % คน %

0-5 42 42 162 53.29 204 50.50

>5-10 27 27 67 22.04 94 23.27

>10-15 10 10 49 16.12 59 14.60

>15-20 10 10 13 4.28 23 5.69

>20-25 4 4 1 0.33 5 1.24

>25-30 5 5 6 1.97 11 2.72

>30-35 2 2 6 1.97 8 1.98

100 100 304 100 404

ตารางที่ 2 คาความถ่ีของไมโครนิวเคลียส (MNFs) ความผิดปกตขิองนิวเคลียสอื่นๆ ในเซลลเม็ดเลอืดแดง
ของกบหนองในบริเวณมาบตาพุด จังหวดัระยอง และจังหวดันครปฐม โดยใชเทคนคิ micronucleus test

สถานท่ี
ความถ่ีท่ีตรวจพบตอเซลลเม็ดเลือดแดง 1,000 เซลล (Mean ± S.E.)

MNFs BlNFs NNFs LNFs VNFs BiNFs

นครปฐม 0.49 ± 0.78a 0.62 ± 0.42 a 1.53 ± 0.61a 2.51 ± 0.85a 4.06 ± 3.90a 4.30 ± 2.77 a

ระยอง 35.40 ± 12.77b 3.93 ± 1.03b 13.32 ± 9.25 a 7.97 ± 1.70b 33.09 ± 9.96b 4.32 ± 1.43 a

(-a,-b) ความแตกตางทางสถติิระหวางสถานท่ีเก็บตวัอยางกบหนอง (P<0.05), Micronucleus frequencies (MNFs),

blebbed nucleus frequencies (BlNFs), notched nucleus frequencies (NNFs), lobed nucleus frequencies

(LNFs), vacuolated nucleus frequencies (VNFs) and binucleus frequencies (BiNFs)

ตารางที่ 3 คาความถ่ีของไมโครนิวเคลียส (MNFs) และความผิดปกติของนิวเคลียสอื่นๆ ในเซลลฮีโมไซต
ของหอยแมลงภูจากบริเวณหาดทรายทอง (HST) และสถานีวิจัยประมงศรีราชา (SFRS) ในเดือนธันวาคม 
2551 และเดือนมิถุนายน 2552

ชวงเวลา สถานท่ี
ความถ่ีท่ีตรวจพบตอฮีโมไซต 1,000 เซลล (Mean ± S.D.)

MNFs BlNFs NNFs LNFs BiNFs

ธันวาคม

2551

HST 20.50±8.31a
a 6.00±5.55a

a 10.00±9.74a
a 11.33±8.16a

a 7.17±4.45a
a

SFRS 4.33±1.97b
a 0.00±0.00b

a 6.17±4.96a
a 8.17±3.87a

a 4.00±4.20a
a

มิถุนายน

2552

HST 6.30±2.26a
b 1.10±1.60a

b 10.40±5.06a
a 19.80±7.22a

b 7.10±3.51a
a

SFRS 1.30±1.42b
b 0.00±0.00b

a 4.80±1.99b
a 6.60±3.17b

a 3.70±2.11b
a

(-a,-b) ความแตกตางทางสถติิระหวางสถานท่ีเก็บตวัอยางหอยแมลงภู (P<0.05)

(-a,-b) ความแตกตางทางสถติิระหวางชวงเวลาท่ีเก็บตวัอยางหอยแมลงภู (P<0.05)
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ผลของสารหนูตอความเปนพิษของสารพันธุกรรมในปลากะพงขาว (Lates calcarifer) ดวย

เทคนิค comet assay
Effects of arsenic on genotoxicity in White sea bass (Lates calcarifer) using the comet assay

นพมาศ  พ่ึงทรัพย1 และเรณู เวชรัชตพิมล1

Noppamas Puengsap11 and Renu Vejaratpimol1

บทคัดยอ
การศึกษาความเปนพิษตอสารพันธุกรรมของสารหนู (NaAsO2) ในเซลลเม็ดเลือดแดงลูกปลากะพงขาว 

(Lates calcarifer) ดวยเทคนิค comet assay โดยใสปลา (N=20) ใน สารหนูเขมขน 0.25, 0.5, 1 และ 2 mg/L เปน

เวลา 24 และ 48 ชั่วโมง ตรวจความเสียหายของดีเอ็นเอจากเซลลเม็ดเลือดแดง 100 เซลล/ตัว ดวยเทคนิค comet

assay โดยใช 4 พารามิเตอร คือ tail DNA% (%TD), tail length (TL), tail moment (TM) และ olive moment (OM)

พบวาปลาท่ีไดรับสารหนูทุกกลุมมีความเสียหายของดีเอ็นเอแตกตางจากกลุมควบคุมทุกพารามิเตอร (P<0.05) โดย 

%TD ท่ีเวลา 24 ชั่วโมง และ TL ท่ีเวลา 48 ชั่วโมง เปนพารามิเตอรท่ีมีความสัมพันธกับความเขมขนของ NaAsO2

สูงสุด คือ มีคา R2 เทากับ 0.8218 และ 0.5849 ตามลําดับ  เมื่อเปรียบเทียบระดับความเสียหายของดีเอ็นเอจากคา 

%TD และ TL พบวาดีเอ็นเอของปลาเสียหายเพ่ิมขึ้นจากกลุมควบคุม 1.7-10.0 เทาและ 1.2-2.8 เทา หลังไดรับสาร

หนู 0.25-2 mg/L เปนเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง ตามลําดับ วิธี comet assay เปนวิธีท่ีมีความไวและสามารถตรวจพบ

สารหนูความเขมขนต่ําสุด คือ 0.25 mg/L ซึ่งเปนเกณฑมาตรฐานการปนเปอนสารหนูในนํ้าท้ิงท่ีใหมีไมเกิน 

0.25 mg/L. ผลการทดลองน้ีแสดงใหเห็นวาสามารถประยุกตใชปลากะพงขาวเปนยามเฝาระวังการปนเปอนสารพิษท่ี

ทําลายสารพันธุกรรมในนํ้าทะเล

คําสําคัญ : ความเปนพิษของสารพันธุกรรม ความเสียหายของดีเอ็นเอ comet assay ปลากะพงขาว (Lates calcarifer)

Abstract
The genotoxicity of sodium arsenite (NaAsO2) on red blood cells (RBCs) of White sea bass.

Lates calcarifer was evaluated by using the comet assay. The fish (N=20) were exposed to 0.25, 0.5, 1

and 2 mg/L NaAsO2 for 24 and 48 h. The DNA damage randomly examined from 100 RBCs per fish by

the comet assay using four parameters; tail DNA% (%TD), tail length (TL), tail moment (TM) and olive

moment (OM). Those 4 parameters revealed that all NaAsO2 concentrations significantly induced DNA

damage as compared to the control group (P<0.05). The %TD and TL were correlated to the NaAsO2

concentrations and the correlation coefficients (R2) were 0.8218 for 24 h exposure and were 0.5849, for

48 h, respectively. The DNA damage of the fish revealed by %TD and TL were 1.7-10.0 and 1.2-2.8 fold

higher than the control group after treated with 0.25-2 mg/L NaAsO2 for 24 and 48 h, respectively. The

results showed that the comet assay was sensitive in detecting the genotoxic levels of NaAsO2 in sea

1 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย

Biology Department, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

O-198

water since it can detect the lowest level of NaAsO2 (0.25 mg/L) according to Thai Industrial Effluent

Standards level of arsenic concentration. Therefore L. calcarifer is a good indicator for the detection of

genotoxicant in marine environment.

Keywords : genotoxicity, DNA damage, comet assay, arsenic, Lates calcarifer (white sea bass)

คํานําและวัตถุประสงค
สารหนูเปนท่ีทราบกันดีวาเปนสารเคมีท่ีเปนพิษซึ่งองคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา (U.S. EPA)

และองคการอนามัยโลก (WHO) จัดใหอยูในกลุมของสารกอมะเร็งกลุม 1 (IARC., 2004) พบสารหนูไดหลายรูปแบบ

ซึ่งเกิดจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอม เชน การขุดเจาะนํ้ามันในทะเลโดยขาดมาตรฐานในการกําจัดของเสียท่ีมี

สารพิษปนเปอนและโดยจุลชีพ ปลาทะเลเปนสัตวท่ีถูกนํามาใชในการประเมินผลของมลพิษในระบบนิเวศทางทะเล 

(Gernhöfer et al., 2001) และมีรายงานผลการศึกษาท่ีชี้ใหเห็นวาปลาสามารถตรวจวัดความเปนพิษของสารหนูได 

(Bears et al., 2006) โดยเฉพาะความเปนพิษของสารเคมีท่ีมีฤทธิ์ทําลายสารพันธุกรรมน้ัน วิธีท่ีนําไปใชวัดระดับของ 

DNA damage และมีรายงานผลการศึกษาจํานวนมาก คือ comet assay การศึกษาน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมิน

ความเปนพิษของสารหนู (NaAsO2) ตอสารพันธุกรรมโดยใชปลากะพงขาวดวยเทคนิค comet assay

อุปกรณและวิธีการ
นําลูกปลากะพงขาว (L. calcarifer) จากฟารมเพาะเล้ียงปลาใน จ. ฉะเชิงเทรา มาเล้ียงในหองปฏิบัติการเปนเวลา 1

สัปดาห เพ่ือใหปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมในตูกระจกเล้ียงปลาซึ่งมีนํ้าทะเลเทียมท่ีไมมีคลอรีน อุณหภูมิ 27-28 ๐C และเติม

ออกซิเจนในนํ้า ใหอารทีเมียเปนอาหารวันละ 2 คร้ัง และงดใหอาหารชวงท่ีทดลอง คัดเลือกปลาท่ีแข็งแรงมีความยาว 7.84 ±

0.04 ซม. และมีนํ้าหนัก 9.36 ± 0.2 กรัม แลวสุมตัวอยางปลาเขาสูกลุมทดลอง  กลุมละ 20 ตัว (N=20) ในตูกระจกจุนํ้า 40

ลิตร ท่ีมี NaAsO2 0, 0.25, 0.5, 1 และ 2 mg/L เปนเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง และเปล่ียนนํ้าทดสอบใหมทุกวัน (ผลการศึกษากอน

หนาน้ีพบวาคา LC50 ของสารหนูตอปลากะพงขาวท่ีเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง มีคา 3.07 และ 14.51 mg/L ตามลําดับ ดังน้ัน

NaAsO2ในการทดลองน้ีจึงใชความเขมขนต่ํากวาคา LC5) เจาะเลือดปลามาตรวจ DNA damage ดวยเทคนิค comet assay

จากเซลลเม็ดเลือดแดง 100 เซลล/ปลา 1 ตัว ตามวิธีท่ีดัดแปลงจาก Akcha และคณะ (2003) วิเคราะหผลดวยกลองจุลทรรศน

ฟลูออเรสเซนต และวัดคา DNA damage โดยวัด 4 พารามิเตอร คือ tail DNA% (%TD), tail length (TL), tail moment (TM) และ 

olive moment (OM) ดวยโปรแกรมวิเคราะหภาพของ LUCIA Comet Assayและวิเคราะหผลทางสถิติดวย Duncan testและหา

คาความสัมพันธระหวางความเขมขนของ NaAsO2 กับการเกิด DNA damage ดวย correlation test

ผลและวิจารณ
อัตราการรอดชีวิตของปลาเปน 100% ทุกกลุม ยกเวนกลุมท่ีไดรับ NaAsO2 ความเขมขน 0.25, 0.5 และ 2

mg/L นาน 48 ชั่วโมง ลดลงเหลือ 80% ผลการตรวจ DNA damage พบวาทุกพารามิเตอรมีคาแตกตางอยางมี

นัยสําคัญจากกลุมควบคุม (P<0.05) แสดงวาสารหนูสามารถชักนําใหเกิดความเสียหายของ DNA สายเดี่ยวและสาย

คูโดยใช alkaline-labile sites (Christofoletti et al., 2009) และ DNA damage แปรผันตรงกับความเขมขนของ 

NaAsO2 (รูปท่ี 1 และ 2) โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (R2) ซึ่งแสดงความสัมพันธของ %TD, TL, TM และ OM กับ

ความเขมขนของ NaAsO2 ท่ีปลาไดรับนาน 24 ชั่วโมง เทากับ 0.8218, 0.7613, 0.7648 และ 0.7648 ตามลําดับ สวน
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ปลาท่ีไดรับ NaAsO2นาน 48 ชั่วโมง มีคา R2 เทากับ 0.2978, 0.5849, 0.5455 และ 0.5455 ตามลําดับ โดย %TD ท่ี

เวลา 24 ชั่วโมง และ TL ท่ีเวลา 48 ชั่วโมง เปนพารามิเตอรท่ีมีความสัมพันธกับความเขมขนของ NaAsO2 สูงสุด ซึ่ง

สอดคลองกับผลการทดลองของ Akram และคณะ (2009) และ Zilli และคณะ (2003) ท่ีพบวา %TD และ TL เปน

พารามิเตอรท่ีดีในการตรวจ DNA damage ดวยเทคนิค comet assay หลังจากปลาสัมผัสกับสารพิษท่ีมีผลตอสารพันธุกรรม

ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา NaAsO2 ความเขมขนต่าํสุด คือ 0.25 mg/L สามารถชักนําใหเกิด DNA

damage ในปลากะพงขาว ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับรายงานการศกึษาในปลาชนิดตาง ๆ พบวา NaAsO2 มีความเปน

พิษตอสารพันธุกรรมปลาซึง่ทดสอบในชวงเวลาท่ีตางกัน คือ ความเขมขน 1 mM เปนเวลา 4-5 ชั่วโมง ในปลาชอน,

Channa punctatus (Ahmed et al., 2008), 451.41 µg/L เปนเวลา 24 ชั่วโมง ในปลามาลาย, Danio rerio

(Oliveria et al., 2005) และความเขมขน 1 mg/L เปนเวลา 24 ชั่วโมง  ในปลากะพงขาว, L. calcarifer เมื่อตรวจ

ดวยเทคนิค Micronucleus test (Puengsap and Vejaratpimol, 2009) ซึ่งตามมาตรฐานนํ้าท้ิงโรงงานอุตสาหกรรม

ของกรมควบคมุมลพิษ กาํหนดใหมีสารหนูไมเกิน 0.25 mg/L ดังน้ันผลการศึกษาน้ีแสดงใหเห็นวาเทคนิค comet

assay มีความไวในการตรวจระดับความเปนพิษตอสารพันธุกรรมในปลากะพงขาวตอ NaAsO2 ในนํ้าทะเล เพราะ

สามารถวัด NaAsO2 ท่ีความเขมขนต่ําสุดของคามาตรฐานการปนเปอนของสารหนูในนํ้าท้ิงได ปลากะพงขาวจึงเปน

ทางเลือกท่ีดีท่ีจะใชเปนยามเฝาระวังมลพิษในส่ิงแวดลอมไดดี เมือ่เปรียบเทียบผลกับปลาชนิดอ่ืน

บทสรุป
การศึกษาความผิดเปนพิษของสารหนูตอสารพันธุกรรมดวยเทคนิค comet assay สามารถใชประเมินความ

เสียหายของดีเอ็นเอในเซลลเม็ดเลือดแดงปลากะพงขาวได โดยพบวาทุกคาพารามิเตอรท่ีตรวจ DNA damage

แตกตางอยางมีนัยสําคัญกับกลุมควบคุม (P<0.05) และพบวาเมื่อปลาไดรับ NaAsO2 เปนเวลา 24 ชั่วโมง คา %TD

เปนวิธีท่ีมีความไวและสามารถตรวจพบสารหนูความเขมขนต่ําสุด คือ 0.25 mg/L สวนปลากลุมท่ีไดรับ NaAsO2 เปน

เวลา 48 ชั่วโมง คา TL เปนคาพารามิเตอรท่ีความไวและมีความสัมพันธกับความเขมขนของ NaAsO2 สูงสุด ปลากะพง-

ขาวจึงเปนทางเลือกท่ีดีเพ่ือใชเปนยามเฝาระวังมลพิษในส่ิงแวดลอมเพราะสามารถตรวจวัดสารหนูท่ีความเขมขนต่ําได
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รูปที่.1. ความเสียหายของสารพันธกุรรม (mean±S.E.) ของปลาท่ีไดรับ NaAsO2 นาน 24 และ 48ชั่วโมง วัดดวยวิธี comet assay
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ผลของสารหนูตอความเปนพิษระดับสารพันธุกรรมในปลากะรัง (Epinephelus malabaricus)

The effect of arsenic on genotoxicity in Groupers (Epinephelus malabaricus)

ชมพูนุท นุดศุภร1 และเรณู เวชรัชตพิมล111

Chompunut Nudsuphorn1 and Renu Vejaratpimol1

บทคัดยอ
การประเมินผลความเปนพิษของโซเดียมอารเซไนท (NaAsO2) ตอปลากะรัง (Epinephelus malabaricus)

ขนาดความยาว 10.44  1.15 ซ.ม. โดยใสปลาในสารละลาย NaAsO2 ความเขมขน 1-128 mg/L เปนเวลา 

24 ชั่วโมง พบวามีคา LC50 เทากับ 57.35 mg/L และ NaAsO2 เขมขนมากกวา 32 mg/L ทําใหปลาตายท้ังหมด 

(lethal dose) ซึ่งความเขมขนท่ีไมทําใหปลาตาย (sub-lethal dose) อยูในระดับท่ี 32 mg/L หรือต่ํากวา นําปลาไป

ตรวจความเสียหายของดีเอ็นเอดวยเทคนิค micronucleus test และตรวจความถี่ของนิวเคลียสผิดปกติ (NAFs) คือ 

notched, lobed และ blebbed nuclei จากเซลลเม็ดเลือดแดง 3,000 เซลลจากปลาแตละตัว พบวา NaAsO2

เขมขน 32 mg/L สามารถชักนําใหเกิด micronucleus frequencies (MNFs) เพ่ิมขึ้นสูงกวากลุมควบคุม 4.3 เทา

(P0.05) และคา MNFs มีความสัมพันธกับความเขมขนของ NaAsO2 สูง โดยมีคา R2 เทากับ 0.805 สวนคา NAFs

ทุกลักษณะมีคา R2 ต่ํา ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาเทคนิค micronucleaus test มีความไวและมีประสิทธิภาพใน

การตรวจหาสารพันธุกรรมท่ีถูกทําลายในปลากะรัง และสามารถประยุกตใชปลากะรังในการศึกษาสารพิษท่ีทําลาย

สารพันธุกรรมปนเปอนในส่ิงแวดลอมทางทะเล

คําสําคัญ : สารหนู ความเปนพิษของสารพันธุกรรม ความเสียหายของดีเอ็นเอ, micronucleus test, ปลากะรัง 

(Epinephelus malabaricus)

Abstract
The toxicity test of sodium arsenite (NaAsO2) in Groupers (Epinephelus malabaricus) average

length 10.44  1.15 cm, was evaluated. The fish were exposed to 1-128 mg/L NaAsO2 for 24 h. The LC50

value was 57.35 mg/L. The NaAsO2 concentration above 32 mg/L was the lethal dose and the

concentrations from 32 mg/L to the least were the sub-lethal dose. The genotoxic effects of NaAsO2 were

observed from 3,000 red blood cells for each fish by the micronucleus test (MNT) and the nuclear

abnormality frequency of notched, lobed and blebbed nuclei. The micronucleus frequencies (MNFs)

induced by NaAsO2 were significantly higher than the control groups 4.3 folds at the concentration of

32 mg/L (P0.05). The MNFs were correlated to the NaAsO2 concentrations, and the correlation

coefficient (R2) was 0.805, whereas other nuclear abnormalities had low R2 values. The results indicated

1 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย

Department of Biology, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand
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that micronucleus test was the sensitive and effective technique for detecting the DNA damage in

E. malabaricus, and this fish species can be use to evaluate the genotoxicant in marine environment.

Keywords : Arsenic, genotoxicity, DNA damage, micronucleus test, Groupers (Epinephelus

malabaricus)

คํานําและวัตถุประสงค
สารหนูเปนหน่ึงในสารพิษท่ีถูกท้ิงลงทะเลจากกิจกรรมของมนุษย องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงอเมริกา 

(US EPA) จัดสารหนูอนินทรียเปนสารกอมะเร็งในมนุษยกลุม 1A (Datta et al., 2007) ในธรรมชาติน้ันสารหนู

สามารถสะสมในส่ิงมีชีวิตและมีรายงานการตรวจพบสารหนูในตะกอนดินและเน้ือเยื่อสัตวนํ้า ปลาจึงเปนสัตวนํ้าท่ี

นํามาใชประเมินสารพิษท่ีมีฤทธิ์ทําลายสารพันธุกรรมในส่ิงแวดลอมทางทะเลเพ่ือประเมินความเส่ียงของมนุษยตอ

การไดรับสารพิษผานหวงโซอาหาร (Alink et al., 2007) ปลากะรังเปนปลาท่ีหากินตามหนาดินและมีความสําคัญ

ทางเศรษฐกิจ ดังน้ันการศึกษาน้ีจึงเลือกใชปลากะรังประเมินผลความเปนพิษตอสารพันธุกรรมของสารหนู เทคนิค

micronucleus test (MNT) ถูกนํามาใชประเมินความเปนพิษตอสารพันธุกรรมในส่ิงมีชีวิตจํานวนมาก เน่ืองจากมี

ความไวและตรวจความเสียหายของดีเอ็นเอ (DNA damage) ไดผลเร็ว (Cavas and Konen., 2007) การทดลองน้ีจึง 

มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลความเปนพิษของ NaAsO2 ตอสารพันธุกรรมของปลากะรังดวยเทคนิค MNT

อุปกรณและวิธีการ
นําลูกปลากระรังอายุ 3 เดือน มาจากฟารมเพาะพันธุปลาในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีขนาดความยาวลําตัวและ

นํ้าหนักเฉล่ียเทากับ 10.44  1.15 ซม. และ 33.13  10.55 กรัม ตามลําดับ พักปลาไวในถังท่ีมีนํ้าทะเลซึ่งเติม

ออกซิเจนและมีความเค็ม 15 ppt อุณหภูมิ 25-27oC โดยใหอารทีเมียเปนอาหารวันละ 2 คร้ัง กอนการทดลอง งดให

อาหารปลาเปนเวลา 24 ชม. สุมปลากลุมละ 20 ตัว ใสในตูเล้ียงปลาท่ีมีโซเดียมอารเซไนท (NaAsO2) 1-128 mg/L

(Sigma, CAS No. 7784-46-5) ละลายในนํ้าทะเล 40 ลิตร เปนเวลา 24 ชม. จึงเจาะเลือดปลาจากเสนเลือดท่ีหาง 

แลวสเมียรบนกระจกสไลดสะอาด วางท้ิงไวใหแหงและตรึงเซลลในเอทิลแอลกอฮอลบริสุทธิ์นาน 15 นาที จึงยอมดวย

ชุดสียอม Wright Rapid Stain นาน 30 วินาที ตรวจหาคา MNFs และ ความผิดปกติของนิวเคลียส คือ notched,

lobed และ blebbed nuclei จากเม็ดเลือดแดง 3,000 เซลล/ตัว ดวยกลองจุลทรรศน (1,500X) โดยใชเกณฑตรวจผล

ของ Fenech และคณะ (2003) วิเคราะหผลทางสถิติดวย Duncan test และหาคาความสัมพันธระหวางความเขมขน

ของ NaAsO2 กับการเกิด micronucleus ในเซลลเม็ดเลือดแดงดวย correlation test

ผลและวิจารณ
NaAsO2 มีความเปนพิษตอปลากะรังและทําใหอัตราการรอดชีวิตของปลาลดลงท่ีความเขมขนสูงกวา 32

mg/L เมื่อปลาไดรับสารหนู 24 ชม. และมีคา LC50 เทากับ 57.35 mg/L สวนความเขมขนของ NaAsO2 ท่ีไมทําให

ปลาตาย (sub-lethal dose) น้ันสามารถชักนําใหปลามี micronucleus และความผิดปกติของนิวเคลียสเพ่ิมขึ้น 

(รูปท่ี 1) โดยคา MNFs และ notched, lobed และ blebbed nuclei (รูปท่ี 2) มีความสัมพันธกับความเขมขนของ 

NaAsO2 ท่ีเพ่ิมขึ้น โดยมีคา R2 เทากับ 0.805 และ 0.087, 0.368 และ 0.102 ตามลําดับ นอกจากน้ียังพบวาคา 

MNFs ในปลาท่ีไดรับ NaAsO2 32 mg/L นาน 24 ชม. มีคาสูงกวากลุมควบคุม 4.3 เทา (P0.05) เมื่อเปรียบเทียบ
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ความไวของปลากระรังกับความเปนพิษของ NaAsO2 ตอสารพันธุกรรมของปลามาลาย (Danio rerio) ท่ีรายงานไว

โดย Oliveria และคณะ (2005) ซึ่งพบวา NaAsO2 0.395 - 0.630 mg/L สามารถชักนําใหคา MNFs ในเซลลเหงือก

ของปลาสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ (P0.05) นอกจากน้ียังมีรายงานวาสารหนูในรูปอ่ืนเชน  As2O3 ความ

เขมขน 6.936 mg/kg ตอนํ้าหนักตัว สามารถชักนําใหคาความผิดปกติของโครโมโซมเพ่ิมขึ้นสูงกวากลุมควบคุมใน   

ปลาชอน (Channa punctata) (Yadav et al., 2009) ผลการทดลองน้ีแสดงใหเห็นวาปลากะรังมีความไวในการตรวจ

ความเปนพิษของ NaAsO2 ตอสารพันธุกรรมต่ํากวาปลาชนิดอ่ืนท้ังน้ีอาจเปนเพราะขนาดของปลาและเน้ือเยื่อท่ี

ทดลองแตกตางกัน อยางไรก็ตาม NaAsO2 ซึ่งเปน trivalent arsenic สามารถเปล่ียนแปลงกระบวนการ

phosphorelation ของโปรตีนในเซลล ยับยั้งเอนไซมท่ีเกี่ยวของกับการซอมแซมดีเอ็นเอและเหน่ียวนําใหเกิด reactive

oxygen species จํานวนมากซึ่งสามารถชักนําใหเกิด oxidative damage จึงเปนสาเหตุทําใหดีเอ็นเอสายเดี่ยวและ

สายคูแตกหักเสียหาย หรือนําไปสูการตายของเซลล ดังน้ัน micronucleus ท่ีตรวจพบจึงเกิดมาจากชิ้นสวนโครโมโซม

ท่ีแตกหัก หรือท้ังโครโมโซมท่ีขาดหายไปในชวงการแบงเซลล (Huang et al., 1995; Baršiené et al., 2007) ผลของ

การศึกษาน้ีแสดงวาความเขมขนของ NaAsO2 ท่ีไมทําใหปลาตาย (sub-lethal dose) สามารถชักนําใหสาร

พันธุกรรมของปลากะรังเสียหายได

บทสรุป
เทคนิค micronucleus test มีความไวในการตรวจความเปนพิษของ NaAsO2 ตอสารพันธุกรรมของ        

ปลากะรังไดเมือ่ปลาไดรับท่ีความเขมขนต่าํซึง่ไมทําใหปลาตาย (sub-lethal dose) ผลการทดลองชีใ้หเห็นวาปลาท่ี

ไดรับ NaAsO2 และไมตายในทันทีน้ันไดรับพิษท่ีไปมีผลทําลายสารพันธกุรรมไดดวย จึงตรวจพบ DNA damage ดวย

เทคนิค micronucleus test ดังน้ันจงึสามารถนําปลากระรัง (E. malabaricus) มาใชประเมินความเปนพิษตอสาร

พันธุกรรมของสารหนูในส่ิงแวดลอมทางทะเลได โดยเฉพาะอยางยิ่งในตะกอนดินของทองทะเลท่ีมกีารปนเปอนสารหนู
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รูปที่ 1 ความถี่ของไมโครนิวเคลียส (MN) และความผิดปกติของนิวเคลียสในเซลลเมด็เลือดแดงของปลากะรังท่ี

ไดรับ NaAsO2 (meanS.E.) เปนเวลา 24 ชม. () แตกตางอยางมีนัยสําคัญจากกลุมควบคุม (P0.05)

รูปที่ 2 ไมโครนิวเคลียส และความผิดปกติของนิวเคลียสในเซลลเม็ดเลือดแดงของปลากะรังท่ีไดรับ NaAsO2 เปน
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การประเมินความเปนพิษของสารหนูตอสารพันธุกรรมในเซลลฮีโมไซตของหอยแมลงภู

(Perna viridis) ดวยเทคนิค micronucleus test และ comet assay
Evaluation of genotoxicity induced by arsenic in the haemocytes of green lipped mussels

(Perna viridis) using the micronucleus test and comet assay

เพ็ญสุภา ศรีพรหมทอง12 และเรณู เวชรัชตพิมล1

Pensupa Sripromtong1 and Renu vejaratpimol1

บทคัดยอ
การศึกษาความเปนพิษของ NaAsO2 ตอหอยแมลงภู (Perna viridis) ขนาด 5-7 เซนติเมตร โดยใชความ

เขมขน 0, 4, 8, 16, 32, 64 และ 128 mg/L เปนเวลา 24 ชั่วโมง (กลุมละ 30 ตัว) พบวาความเขมขนระดับ 8 mg/L

หรือมากกวาทําใหหอยตาย (lethal dose) โดยมีคา LC50 และความเขมขนท่ีไมทําใหหอยตายเทากับ 12.30 และ < 8

mg/L ตามลําดับ ตรวจความเปนพิษตอสารพันธุกรรมของ NaAsO2 ดวยเทคนิค comet assay และเทคนิค

micronucleus test (MNT) และความถี่ของนิวเคลียสผิดปกติจากฮีโมไซต (กลุมละ 20 ตัว) พบวาคา micronucleus

frequencies (MNFs) และ notched nuclei frequencies (NNFs) มีความสัมพันธกับความเขมขนของ NaAsO2

สูงสุด คือ มีคา R2 เทากับ 0.6892 และ 0.7216 ตามลําดับ โดยหอยกลุมท่ีไดรับ NaAsO2 เขมขน 4-8 mg/L เปนเวลา

24 ชั่วโมง มีคา MNFs และ NNFs สูงกวากลุมควบคุม 1.47-1.43 และ 1.64-1.61 เทา ตามลําดับ (P<0.05) สวนผล

การตรวจความเสียหายของดีเอ็นเอดวย comet assay โดยใช 4 พารามิเตอรน้ัน พบวา Tail DNA (%) (%TD) และ

Olive moment (OM) มีความสัมพันธกับความเขมขนของ NaAsO2 สูงสุด คือ มีคา R2 เทากับ 0.7854 และ 0.6434

ตามลําดับ และเมื่อตรวจดีเอ็นเอในหอยกลุมท่ีไดรับ NaAsO2 เขมขน 4-8 mg/L เปนเวลา 24 ชั่วโมง พบวามีคา %TD

และ OM สูงกวากลุมควบคุม 2.32-2.38 และ 2.97-2.72 เทา ตามลําดับ (P<0.05) ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา

NaAsO2 ความเขมขนต่ํา คือ 4 mg/L ไมทําใหหอยแมลงภูตายแตมีความเปนพิษทําลายสารพันธุกรรม จึงชักนําให

สารพันธุกรรมเสียหาย หอยแมลงภูจึงเปนสัตวนํ้าท่ีดีในการตรวจเฝาระวังสารพิษท่ีทําลายสารพันธุกรรมปนเปอนใน

ส่ิงแวดลอมทางทะเล

คําสําคัญ : micronucleus test, comet assay, DNA damage, Perna viridis, haemocytes, หอยแมลงภู สารหนู

Abstract
The study was to evaluate the toxicity of sodium arsenite (NaAsO2) in Green lipped mussels

(Perna viridis) 5–7 cm in length. The mussels were exposed to NaAsO2 ranging from 0, 4, 8, 16, 32, 64

and 128 mg/L for 24 h, 30 mussels/group. The survival rate of the mussels decreased to 0% at

concentrations 8 mg/L and above, the LC50 and the sub-lethal dose value were 12.30 and < 8 mg/L,

respectively. The assessments of the genotoxicity of NaAsO2 on the haemocytes were evaluated by the

1 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย
1 Biology Department, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom, 73000, Thailand
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comet assay and the micronucleus test (MNT) and nuclear abnormality frequencies (NAFs) (20 mussels

/group). The induction of micronucleus frequencies (MNFs) and notched nuclei frequencies (NNFs) were

correlated to the NaAsO2 concentrations and the correlation coefficients (R2) were 0.6892 and 0.7216,

respectively. The MNFs and NNFs at 4-8 mg/L NaAsO2 exposed mussels were 1.47-1.43 times and 1.64-

1.61 times higher than the control group, respectively (P<0.05). Four parameters of the DNA damage

were used to investigate in parallel with the MNT by applying the comet assay. The DNA damage

measured by %Tail DNA (%TD) and olive moment (OM) were correlated to the NaAsO2 concentrations

and the R2 were 0.7854 and 0.6434, respectively. The level of DNA damage revealed by %TD and OM of

NaAsO2–treated mussel at 4-8 mg/L for 24 h were 2.32-2.38 times and 2.97-2.72 times higher than the

control group, respectively (P<0.05). The results obtained from both techniques demonstrated that

4 mg/L, the sub-lethal dose of NaAsO2 induced genetic damage in mussel. Therefore, P. viridis is a

useful species for genotoxicant monitoring in the marine environment.

Keywords : micronucleus test, comet assay, DNA damage, haemocytes, Green lipped mussels (Perna

viridis), arsenic,

บทนําและวัตถุประสงค
International Agency for Research on Cancer (IARC) จัดใหสารหนู (As) และสารประกอบสารหนูเปน

สารกอมะเร็งกลุม 1 สารกอมะเร็งในคน สารหนูปนเปอนสูคนไดจากการปนเปอนในแหลงนํ้า อาหารทะเล ผลผลิต

ทางการเกษตร สารกําจัดศัตรูพืช และกิจกรรมของอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ (PCD) รายงานพบสารหนูในนํ้า

ใตดินในพ้ืนท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง บางบริเวณมีคาสูงเกินคามาตรฐานท่ีกําหนด มีการศึกษาท่ีรายงานวาสารหนู

จากการปนเปอนท่ีรางกายไมสามารถกําจัดได สามารถสะสมอยูภายในเซลลซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดความเส่ียงตอการ

เปนโรคมะเร็งท่ีอวัยวะตางๆได (PCD, 2007; Vigo and Ellzey, 2006) เทคนิค micronucleus test (MNT) และ

comet assay ถูกนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการประเมินความเปนพิษตอสารพันธุกรรมในสัตวนํ้าหลายชนิด โดยหอย

สองฝาเปนส่ิงมีชีวิตในทะเลท่ีนิยมใชเปนตัวบงชี้เพ่ือประเมินผลกระทบจากมลพิษดังกลาว เพราะเปนส่ิงมีชีวิตท่ี

อาศัยอยูน่ิง ๆ กับท่ีและกินอาหารโดยการกรอง (Jena et al., 2009) หอยแมลงภูเปนสัตวนํ้าประจําถิ่นของไทย มีการ

กระจายพันธุท่ัวไปบริเวณชายฝงทะเล การทดลองน้ีจึงตองการประเมินความเปนพิษของ NaAsO2 ท้ังพิษเฉียบพลัน

และความเปนพิษตอสารพันธุกรรมของหอยแมลงภูโดยใชเทคนิค MNT และ comet assay

อุปกรณและวิธีการ
หอยแมลงภูท ี่ใชทําการทดลองไดรับความอนุเคราะหจากสถานีวิจัยประมงศรีราชา จังหวัดชลบุรี นําหอยมา

พักเปนเวลา 48 ชั่วโมงในนํ้าทะเลท่ีใหออกซิเจน มีความเค็ม 25-30 ppt, pH 8.0-8.5 อุณหภูมิ 26-28 °C และให

Cheatoceros sp. เปนอาหารวันละ 2 คร้ัง งดใหอาหารระหวางทดลอง ทดสอบความเปนพิษโดยนําหอยแมลงภูใส

ในโหลแกวท่ีมี NaAsO2 เขมขน 0, 4, 8, 16, 32, 64 และ 128 mg/L ความเขมขนละ 30 ตัว/โหล หลังจากหอยไดรับ 

NaAsO2 เปนเวลา 24 ชั่วโมง จึงสุมหอยกลุมละ 20 ตัวนําไปตรวจ DNA damage จากฮีโมไซต 1,000 เซลล/หอย 1

ตัว ดวยเทคนิค MNT ซึ่งดัดแปลงวิธีจาก Godoy และคณะ (2008) โดยนับจํานวน MNFs และ NAFs ภายใตกลอง

จุลทรรศน (1,500X) และตรวจ DNA ในหอยตัวเดียวกันดวยเทคนิค comet assay ซึ่งดัดแปลงวิธีจาก Rocher และ
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คณะ (2006) แยก DNA ดวยกระแสไฟฟาเปนเวลา 15 นาที (15 โวลต, 300 mA) จึงนําไปวัดระดับ DNA damage

จากฮีโมไซต 100 เซลล/หอย 1 ตัว ภายใตกลองจุลทรรศนฟลูออเรสเซนต (400X) โดยใชโปรแกรมวิเคราะหภาพ 

LUCIA comet (4.51) วัด 4 พารามิเตอร ไดแก tail DNA% (%TD), tail length (TL), tail moment (TM) และ olive

moment (OM) และใช Duncan test วิเคราะหขอมูลทางสถิติ หาความสัมพันธระหวางความเขมขนของ NaAsO2

กับการเกิด DNA damage เมื่อตรวจเซลลฮีโมไซตดวยเทคนิค MNT และ comet assay ดวย correlation test

ผลและวิจารณ
ผลการทดสอบความเปนพิษเฉียบพลันของ NaAsO2 เปนเวลา 24 ชั่วโมง พบวามีคา LC50 เทากับ 12.30

mg/L หอยตายท่ีความเขมขนระดับ 8 mg/L หรือมากกวา สวนการศึกษาความเปนพิษของ NaAsO2 ตอสาร

พันธุกรรมหอยแมลงภูน้ันศึกษาเฉพาะความเขมขนท่ีทําใหสัตวตายจํานวนนอยและความเขมขนท่ีไมทําใหสัตวตาย

(sub-lethal dose) คือ 8 และ 4 mg/L ตามลําดับ โดยพบวาหอยกลุมท่ีไดรับ NaAsO2 มีคา MNFs และ NNFs สูง

กวากลุมควบคุม (รูปท่ี 1) และมีความสัมพันธกับความเขมขนของ NaAsO2 (R2=0.6892 และ 0.7216 ตามลําดับ)

ในขณะท่ีคาความถี่ของ lobed และ binucleated nucleus ไมแตกตางจากกลุมควบคุม (P<0.05) โดยคา MNFs

และ NNFs กลุมท่ีไดรับ NaAsO2 4-8 mg/L มีคาสูงกวากลุมควบคุม เทากับ 1.47-1.43 และ 1.64-1.61 เทา

ตามลําดับ (P<0.05) ผลการทดลองชี้ใหเห็นวาคา MNFs และ NNFs เปนตัวชี้วัดท่ีดีในการประเมินความเปนพิษตอ

สารพันธุกรรมของ NaAsO2 ซึ่งสอดคลองกับรายงานผลการทดลองในหอยแมลงภูท่ีไดรับ benzo[a]pyrene ซึ่งเปน

พิษทําลายสารพันธุกรรมจึงตรวจพบไมโครนิวเคลียสและ DNA แตกหักสูงกวากลุมควบคุม (Siu et al., 2004) สวน

ผลการทดลองในหอย Zebra ท่ีไดรับ mitomycin C, bleomycin, potassium chromate และ dimethylarsinic acid

ใหผลในทิศทางเดียวกัน (Mersch et al., 1996) สวนการตรวจวัดระดับ DNA damage น้ัน พบวาระดับการเกิด DNA

damage ในหอยกลุมท่ีไดรับ NaAsO2 มีคา comet พารามิเตอรทุกคาสูงกวากลุมควบคุม (P<0.05) โดยคา %TD

เปนพารามิเตอรท่ีมีความสัมพันธกับความเขมขนของ NaAsO2 สูงสุด (R2=0.7854) สวนคา R2 ของ OM มีคาเทากับ

0.6434 (ตารางท่ี 1) คา %TD และ OM ในหอยท่ีไดรับ NaAsO2 เขมขน 4-8 mg/L มีคาสูงกวากลุมควบคุมเทากับ

2.32-2.38 และ 2.97-2.72 เทา ตามลําดับ (P<0.05) ซึ่งผลการทดลองน้ีสอดคลองกับรายงานวิจัยของ Tran และ

คณะ (2007) ท่ีพบวาหอย Mytilus edulis ท่ีไดรับ Hg2+ มีคา %TD สูงกวากลุมควบคุม 6.23 เทา การทดลองน้ี

ชี้ใหเห็นวาเทคนิค comet assay และ MNT เปนวิธีท่ีใชตรวจวัดความเปนพิษของ NaAsO2 ตอสารพันธุกรรมโดย

พบวาหอยแมลงภูมีความไวตอการนํามาใชทดสอบความเปนพิษ

สรุป
ผลจากการศึกษาน้ีแสดงใหเห็นวาความเขมขนของ NaAsO2 ท่ีไมทําใหหอยแมลงภูตาย คือ 4 mg/L

สามารถชักนําใหเกิด micronucleus และ DNA damage ได จึงชี้ใหเห็นวา NaAsO2 มีพิษทําลายสารพันธุกรรมใน

หอยแมลงภูตัวเต็มวัย เมื่อตรวจดวยเทคนิค MNT และ comet assay ดังน้ันหอยแมลงภูจึงเปนตัวชี้วัดทางชีววิทยาท่ี

ดีในการศึกษามลภาวะทางทะเล
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ตารางที่ 1. ผลการวิเคราะห DNA damage ดวยเทคนคิ comet assay ในหอยแมลงภูทีไ่ดรับ NaAsO2 24 ชั่วโมง

NaAsO2 (mg/L) n Tail DNA (%) (%TD) Tail length (TL) Tail moment (TM) Olive moment (OM)

control 20 2.60±0.11a 1.76±0.09a 0.17±0.02a 0.36±0.02a

4 20 6.02±0.23b 4.93±0.20c 1.05±0.08c 1.07±0.05b

8 20 6.19±0.24b 4.06±0.16b 0.88±0.06b 0.98±0.04b

R2 0.7854 0.4917 0.5800 0.6434

(-a,-b, -c) แตกตางอยางมีนัยสําคัญกับกลุมควบคมุ (P<0.05)

รูปที่ 1. กราฟความถี่ MN (ก) และ NAFs (mean±S.E.) ไดแก notched nucleus (ข), lobed nucleus (ค) และ

binucleated cell (ง); * แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ (P<0.05)
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กลุม 4 Creative Products 
(ผลิตภัณฑ หรือ บริการ ที่เกิดจากความคิดสรางสรรค) 
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ผลกระทบของน้ําและสัดสวนเชิงโมลของกลีเซอรอลตอไดเมทิลคารบอเนตที่มีผลตอการ 
ผลิตกลีเซอรอลคารบอเนต  
Effects of water and mole ratio of glycerol to dimethyl carbonate on glycerol carbonate 
production 
 
วรารัตน เลิศสนเมธากุล1 พิมพรรณ มายเออร1 และสุกฤทธิรา รัตนวิไล1 
Wararat Lertsonmetakul1 , Pim-phan Meyer1 and Sukritthira Ratanawilai1 
 
บทคัดยอ 
 จุดประสงคของงานวิจัยนี้ เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกลีเซอรอลคารบอเนตและเพิ่มมูลคาของ 
กลีเซอรอล จากการศึกษากลีเซอรอลหลังแยกชั้นสารอินทรียของกลีเซอรอลดิบมีปริมาณน้ํา 13.64 % จาก
การศึกษาสัดสวนเชิงโมลของกลีเซอรอลตอไดเมทิลคารบอเนตในการผลิตกลีเซอรอลคารบอเนตดวย
ปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชัน โดยใชโปตัสเซียมคารบอเนตเปนตัวเรงปฏิกิริยา อุณหภูมิ 73-75 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 3 ชั่วโมง พบวาสัดสวนเชิงโมลของกลีเซอรอลตอไดเมทิลคารบอเนตที่เหมาะสมคือ 1:3 การศึกษา
ผลกระทบของน้ําซึ่งเปนส่ิงเจือปนในกลีเซอรอลควรมีคาไมเกิน 2 % ไดเปอรเซ็นตคอนเวอรชันของกลีเซอรอลเทากับ 
83.32 % และผลไดเชิงโมลของกลีเซอรอลคารบอเนตเทากับ 0.83  
คําสําคัญ : กลีเซอรอลคารบอเนต กลีเซอรอล ไดเมทิลคารบอเนต ทรานสเอสเตอริฟเคชัน  
 
Abstract 

The objective of this research is to obtain the suitable condition in producing an glycerol 
carbonate and adding the value of glycerol. As a result of the glycerol residue from an organic 
separation of crude glycerol, 13.64 % of water content was obtained. In addition, the suitable mole ratio 
of glycerol to dimethyl carbonate, in producing the glycerol carbonate with transesterification reaction by 
using potassium carbonate as a catalyst and the reaction was carried out under reflux (73-75๐C) for 3 
hours, was 1:3. In addition, the water effect that is the impurity in glycerol, should not be more than 2%. 
The 83.32 % of glycerol conversion and 0.83 mole of glycerol carbonate yield were obtained. 
Keywords : glycerol carbonate, glycerol, dimethyl carbonate, transesterification 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

กลีเซอรอลดิบเปนผลพลอยไดซึ่งผลิตไดมากกวารอยละ  10 ของผลผลิตไบโอดีเซลและมีการนําไปใชประโยชน
ไมมากนัก ดังนั้นปริมาณการสะสมของกลีเซอรอลดิบในอุตสาหกรรมจึงเพิ่มมากขึ้นและเปนปญหาที่รอการแกไขสําหรับ
อุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซล กลีเซอรอลคารบอเนตเปนของเหลวใส ไมมีสี ไมมีกล่ิน ไมเปนพิษตอส่ิงแวดลอม ราคา
สูง ใชประโยชนไดหลากหลาย เชน สารเติมแตง สวนประกอบของเครื่องสําอาง ใชในอุตสาหกรรมสี เคมีและพลาสติก  
                                                            
1 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ีคณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สงขลา 90112 ประเทศไทย 
  Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Prince of Songkla University, Songkhla 90112, Thailand 
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วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ คือเพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกลีเซอรอลคารบอเนตโดยใชกลีเซอรอล 
บริสุทธิ์ และไดเมทิลคารบอเนตในการทําปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชัน โดยใชโปตัสเซียมคารบอเนตเปนตัวเรง-
ปฏิกิริยา ไดผลผลิตเปนกลีเซอรอลคารบอเนต 1 โมลและเมทานอล 2 โมล แสดงดังรูปที่ 1 (Rokicki, et al., 2005) ซึ่ง
ผลงานวิจัยดังกลาวไมไดศึกษาสัดสวนเชิงโมลของสารตั้งตนที่เหมาะสมในการผลิตกลีเซอรอลคารบอเนต ใน
งานวิจัยนี้จึงมีการศึกษาสัดสวนเชิงโมลของกลีเซอรอลและไดเมทิลคารบอเนตที่เหมาะสม และศึกษาผลกระทบของ
น้ําตอปฏิกิริยา เนื่องจากในความเปนจริง เฟสของกลีเซอรอลหลังแยกชั้นสารอินทรียในกลีเซอรอลดิบมีส่ิงปนเปอน
ของน้ําซึ่งเกิดจากในขั้นตอนการลางไบโอดีเซล งานวิจัยนี้อาจเปนแนวทางในการนําไปประยุกตใชผลิตกลีเซอรอล-
คารบอเนตจากกลีเซอรอลดิบโดยอาจนํากลีเซอรอลดิบผานกระบวนการกลั่นใหบริสุทธิ์กอนทําปฏิกิริยา 
 
อุปกรณและวิธีการ 
 1. ศึกษาองคประกอบของสิ่งเจือปนในกลีเซอรอลดิบที่ไดจากสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามัน-
ปาลมและพืชน้ํามัน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยแยกชั้นสารอินทรีย (MONG : Matter Organic 
Non-Glycerol) ของกลีเซอรอลดิบดวยการใชกรดกํามะถัน 98 % ปรับ pH = 2 ทิ้งใหแยกชั้น วิเคราะหองคประกอบ
ของสิ่งเจือปนทั้งกอนและหลังการแยกชั้น โดยวิเคราะหกลีเซอรอลดวย GC-FID (Gas Chromatography-Flame 
Ionization Detector) วิเคราะหปริมาณน้ําดวยวิธี Karl Fischer Titration วิเคราะหปริมาณเถา และMONG ดวยวิธี
มาตรฐาน (International Union of Pure and Applied Chemistry, 1980)  

2. ศึกษาสัดสวนเชิงโมลของสารตั้งตนที่เหมาะสมตอปฏิกิริยา ตามสัดสวนที่กําหนดดังตารางที่ 1 ทํา
ปฏิกิริยาดวยการรีฟลักซ (Reflux) ใชอุณหภูมิ 73-75 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง 

3. ศึกษาผลกระทบของน้ําตอปฏิกิริยาดวยการผสมน้ําปริมาณ 1, 2, 3, 4, 5, 6 % โดยมวลของกลีเซอรอล 
บริสุทธิ์และทําปฏิกิริยาโดยใชสภาวะการทดลองและสัดสวนเชิงโมลของสารตั้งตนที่ไดผลดีจากกิจกรรมที่ 2  
 
ผลและวจิารณ 

จากการศึกษาพบวากลีเซอรอลดิบที่แยก MONG ออกมีความบริสุทธิ์มากขึ้น (ดังตารางที่ 2) โดยปริมาณ
กลีเซอรอลเพิ่มจาก 43.77 % เปน 67.11 % และปริมาณของ MONG นอยลง เห็นไดวาส่ิงปนเปอนในกลีเซอรอลดิบ
ประกอบดวยน้ําที่ไดจากกระบวนการลางไบโอดีเซล เถาจากตัวเรงปฏิกิริยาและ MONG (เมทิลเอสเตอร กลีเซอไรด
ชนิดตางๆ) จึงไดศึกษาอิทธิพลของน้ําตอการเกิดปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันเพื่อผลิตกลีเซอรอลคารบอเนต 

จากรูปที่ 2 (ก) และ (ข) พบวาเมื่อใชสัดสวนเชิงโมลของกลีเซอรอลตอไดเมทิลคารบอเนต 1:3 และ 1:4 
ทําใหเปอรเซ็นตคอนเวอรชันของกลีเซอรอลและผลไดเชิงโมลของกลีเซอรอลคารบอเนตเริ่มคงที่ (ตางกันประมาณ 
2 %) ดังนั้นจึงเลือกใชสัดสวนเชิงโมล 1:3 เนื่องจากสารตั้งตนไดเมทิลคารบอเนตมีราคาแพง ถาใชสัดสวนเชิงโมล 
1:4 จะเปนการสิ้นเปลืองสารเคมีและผลไดของกลีเซอรอลคารบอเนตก็เพิ่มขึ้นไมมากนัก 

จากรูปที่ 2 (ค) และ (ง) พบวาเมื่อใชเปอรเซ็นตโดยมวลของน้ําในกลีเซอรอลมากกวา 2 % คาเปอรเซ็นต
คอนเวอรชันของกลีเซอรอลและผลไดเชิงโมลของกลีเซอรอลคารบอเนตเริ่มนอยกวา 80 % ซึ่งเริ่มสงผลตอปฏิกิริยา
ดังนั้นเปอรเซ็นตของน้ําซึ่งเปนส่ิงเจือปนในกลีเซอรอลควรมีคาไมเกิน 2 % และจากรูปที่ 2 (ง) พบวาเมื่อเปอรเซ็นต
ของน้ําในกลีเซอรอลบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นแตผลผลิตของเมทานอลเพิ่มขึ้นอยางมาก ทั้งนี้อาจเกิดจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส 
(ดังรูปที่ 3) ของไดเมทิลคารบอเนตที่มากเกินพอกับน้ําที่ใสไป (Pacheco, M. A., Marshall, C. L., 1997) 
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บทสรุป 
 จากการศึกษาสิ่งปนเปอนของน้าํในเฟสของกลีเซอรอลที่ไดจากการแยกชั้นสารอินทรียของกลีเซอรอลดิบ
พบวามีปริมาณน้ํา 13.64 % จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกลีเซอรอลคารบอเนตพบวาควรใชสัดสวน
เชิงโมลของกลีเซอรอลตอไดเมทิลคารบอเนตเทากับ 1:3 ไดเปอรเซ็นตคอนเวอรชันของกลีเซอรอล 91.25 % ผลไดเชิง
โมลของกลีเซอรอลคารบอเนตเทากับ 0.92 และจากการศึกษาผลกระทบของน้าํตอปฏิกิริยาโดยใชสัดสวนเชิงโมล 
ของสารตั้งตนเทากับ 1:3 พบวาเปอรเซ็นตของน้ําซึ่งเปนส่ิงเจือปนในกลีเซอรอลควรมีคาไมเกิน 2 % ไดเปอรเซ็นต
คอนเวอรชันของกลีเซอรอล 83.32 % ผลไดเชิงโมลของกลีเซอรอลคารบอเนตเทากับ 0.83  
 
คําขอบคุณ 
 ผูวิจัยขอขอบคุณผศ.ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และดร.พิมพรรณ มายเออร ที่ให
คําปรึกษาตลอดจนเสนอแนะแนวทางและการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการทดลอง ขอขอบคุณบุคลากรทุกทานใน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีที่ใหความชวยเหลือในดานตางๆ ขอขอบคุณสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามัน-
ปาลมและพืชน้ํามัน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่อนุเคราะหกลีเซอรอลดิบ และบริษัท 
Huntsman Corporation, USA ที่อนุเคราะหสารมาตรฐานกลีเซอรอลคารบอเนต  
 
เอกสารอางอิง 
Pacheco, M. A., Marshall, C. L. 1996. Review of Dimethyl Carbonate (DMC) Manufacture and Its Charac- 
 teristics as a Fuel Additive. Energy & Fuels 1997, 11,no.1: 2-29. 
Rokicki, G., Rakoczy, P., Parzuchowski, P., and Sobiecki, M. 2005. Hyperbranched Aliphatic Polyethers  

Obtained from Environmentally Benign Monomer : Glycerol Carbonate. Green Chem 2005, 7: 
529-539. 

 
ตารางที่ 1 แสดงสัดสวนเชิงโมลของกลีเซอรอลตอไดเมทิลคารบอเนตที่ใชในการทําปฏิกิริยา 

สัดสวนเชิงโมลของกลีเซอรอลตอไดเมทิลคารบอเนต ปริมาณโปตัสเซียมคารบอเนตที่ใช (g) 
1 : 1 2.07 
1 : 2 1.38 
1 : 3 1.04 
1 : 4 0.83 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาองคประกอบของสิ่งปนเปอนในกลีเซอรอลดิบทั้งกอนและหลังการแยกชั้นสารอินทรีย 

องคประกอบของสิ่งเจือปน (%w/w) 
ประเภทของกลีเซอรอล 

กลีเซอรอล น้ํา เถา MONG 
กลีเซอรอลดิบ 43.77 10.88 5.66 39.69 

กลีเซอรอลดิบที่แยก MONG ออกแลว 67.11 13.64 5.74 13.51 
 

3 
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รูปที่ 1 แสดงปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันในการผลิตกลีเซอรอลคารบอเนต (Rokicki, et al., 2005) 
 

 
                (ก)                                                (ข) 
 

 
        (ค)                (ง) 
รูปที่ 2 (ก) แสดงความสัมพันธระหวางเปอรเซ็นตคอนเวอรชันของกลีเซอรอลกับสัดสวนเชิงโมลของกลีเซอรอลตอ  

   ไดเมทิลคารบอเนต 
          (ข) แสดงความสัมพันธระหวางผลไดเชิงโมล (Yield) กับสัดสวนเชิงโมลของกลีเซอรอลตอไดเมทิลคารบอเนต 
          (ค) แสดงความสัมพันธระหวางเปอรเซ็นตคอนเวอรชันของกลีเซอรอลกับเปอรเซ็นตโดยมวลของน้ําใน 

    กลีเซอรอล 
          (ง) แสดงความสัมพันธระหวางผลไดเชิงโมล (Yield) กับเปอรเซ็นตโดยมวลของน้ําในกลีเซอรอล 

 

 
รูปที่ 3 แสดงปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) ของไดเมทิลคารบอเนตกับน้ํา                                                                                            
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การศึกษาคุณคาทางโภชนะของพืชตระกูลถ่ัวบางชนิดท่ีปลูกในฤดูฝน

Study of nutritive values of some legumes grown in rainy season

ยุภา ปูแตงออน1 จรรณญานัส จันทรเจริญ1 ถิรนันท พานแพน1 และวิทิตา คอนงูเหลือม1

Yupa Pootaeng-on1, Janyanus Janjareon1, Thiranan Phanphaen1 and Withitra Khonngulueam1

บทคัดยอ
การศึกษาคุณคาทางโภชนะของพืชตระกูลถั่ว 2 ชนิด ไดแก ถั่วพุมสายพันธุ KVC 7 และถั่วลิสงพันธุมข.60

เทียบกับถั่วพืชอาหารสัตวท่ีปลูกในประเทศไทย 3 ชนิด คือ ถั่วทาพระสไตโล ถั่วคาวาลเคด และถั่วฮามาตา วิเคราะห

คุณคาทางโภชนะ ผลการศึกษาคุณคาทางโภชนะของถั่วพุมและถั่วลิสงพันธุมข.60 พบวามีวัตถุแหงเทากับ 24.41

และ 28.90 เปอรเซ็นต อินทรียวัตถุเทากับ 86.24 และ 89.59 เปอรเซ็นต และยังมีเยื่อใย NDF เทากับ 33.50 และ 

50.64 เปอรเซ็นตตามลําดับ เมื่อเทียบกับถั่วคาวาลเคด ถั่วทาพระสไตโล และถั่วฮามาตา เปอรเซ็นตเยื่อใย ADF ของ

ถั่วพุมมีคาต่ําสุด (22.84 เปอรเซ็นต) ในขณะท่ีระดับโปรตีนของถั่วลิสงพันธุมข.60 (15.34 เปอรเซ็นต) และถั่วพุม 

(14.36 เปอรเซ็นต) คอนขางสูงกวาถั่วคาวาลเคด ถั่วทาพระสไตโล และถั่วฮามาตา นับวาถั่วพุม และถั่วลิสงพันธุ มข.

60 เปนแหลงโปรตีนทางเลือกท่ีดีอีกชนิดหน่ึงเน่ืองจากเปนถั่วท่ีมีระดับโปรตีนสูง แตยังใหวัตถุแหง, อินทรียวัตถุ 

คอนขางต่ํา และอายุการเก็บเกี่ยวนาน โอกาสท่ีจะพัฒนาเปนพืชอาหารสัตวใหเทียบเทากับถั่วทาพระสไตโล ถั่วคา

วาลเคด และถั่วฮามาตา จึงตองมีการศึกษาวิจัยในดานประสิทธิภาพการนําคุณคาทางโภชนะไปใชกันตอไป

คําสําคัญ : พืชตระกูลถั่ว, คุณคาทางโภชนะ และ ฤดูฝน

Abstract

Study on nutritive values in two types of legumes ; the first legume was Vigna unguiculata L.

(Walp.) (Cowpea variety KVC 7) and the second was Arachis hypogaea L. (peanut, KKU 60). Compare

with three forage legumes grown in Thailand; Stylosanthes guianensis (Stylo CIAT 184), Centrosema

pascuorum cv. Cavalcade (Cavalcade) and Stylosanthes hamata cv. Verano (Hamata). Study of

nutritive values of legume. Chemical composition analysis of KVC 7 and KKU 60 were found that dry

matter were 24.41 and 28.90, organic matter were 86.24 and 89.59 and NDF were 33.50 and 50.64

percent, respectively and were lower than three forage legumes, compare with Cavalcade, Stylo CIAT

184 and Hamata. ADF of KVC 7 was 22.84 percent. While, crude protein of KKU 60 was 15.34 percent

and KVC 7 was 14.36 percent. It found that ADF and CP were higher than Cavalcade, Stylo CIAT 184 and

Hamata. It could be councluded that KVC 7 and KKU 60 had higher potential to be use as protein source

with longer harvesting period. However, more studies on the nutritive values is need confirm the valuable

use as feed supplement.

Keywords : Legumes, nutritive value and Rainy Season

1 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี 76120 ประเทศไทย

Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology, Silpakorn University, Petchaburi 76120, Thailand
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คํานําและวัตถุประสงค
ในปจจุบันมีประชากรเพ่ิมขึ้นเปนจํานวนมากทําใหเกิดความตองการอาหารเพ่ิมขึ้นดวย มีการแขงขันในการ

ใชพ้ืนท่ีเพ่ือผลิตธัญพืชมากกวาท่ีจะใชผลิตพืชอาหารสัตวเคี้ยวเอ้ือง ทําใหเกิดปญหาการมีผลพลอยไดหรือเศษเหลือ

จากการผลิตธัญพืชเหลาน้ันเปนจํานวนมาก และในปจจุบันประชากรประกอบอาชีพเพาะปลูก ตัวอยางเชน ถั่วชนิด

ตางๆ ซึ่งหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะมีของเหลือทางการเกษตรอยางมากมาย บางสวนอาจมีการเผา

เศษเหลือท้ิงจากการเกษตรอันจะเปนการสรางมลภาวะ (ฉลอง, 2541) เราจึงจําเปนตองนําวัสดุเหลือใชเหลาน้ีมา

ศึกษาดูคุณคาทางโภชนะเน่ืองจากตนถั่วท่ีเหลือท้ิงเหลาน้ีนาจะเปนแหลงโปรตีนท่ีสําคัญรวมท้ังคุณคาทางโภชนะท่ี

นาสนใจอีกดวย 

วัตถุประสงคในการทดลองคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาคุณคาทางโภชนะของพืชตระกูลถั่ว 2 ชนิด คือ ถั่วลิสงพันธุ มข.

60 (Arachis hypogaea L.) และถั่วพุม (Vigna unguiculata L. (Walp.)) สายพันธุ KVC 7 ทําการศึกษา

เปรียบเทียบกับถั่วพืชอาหารสัตวท่ีนิยมใชเล้ียงสัตวในประเทศไทยอีก 3 ชนิด คือ ถั่วทาพระสไตโล  (Stylosanthes

guianensis Stylo CIAT 184) ถั่วฮามาตา (Stylosanthes hamata cv. Verano) และคาวาลเคด (Centrosema

pascuorum cv. Cavalcade)

อุปกรณและวิธีการ
1. แผนการทดลอง

วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณในบล็อก (Randomized completecBlock Design; RCBD)

ศึกษาคุณคาทางโภชนะในพืชตระกุลถั่ว 5 ชนิด ท่ีปลูกในชวงฤดูฝน ชนิดละ 4 แปลง ขนาด 2 × 5 เมตร ทําการเก็บ

เกี่ยวตามอายุตัดปกติของถั่ว ดังน้ีคือ ถั่วทาพระสไตโล ท่ีอายุตัด 60 วัน ถั่วคาวาลเคดท่ีอายุตัด 90 วัน ถั่วฮามาตาท่ี

อายุตัด 80 วัน ถั่วพุมสายพันธุ KVC7 ท่ีอายุตัด 90 วัน และ ถั่วลิสงพันธุ มข. 60 ท่ีอายุตัด 107 วัน

2. การเตรียมตัวอยางถ่ัวทดลอง

ตัดถัว่เหนือพ้ืนดินประมาณ 10 เซนติเมตร แบงตวัอยางถั่วสดบางสวนไปอบท่ี 100 องศาเซลเซียส เพ่ือ

หาความชื้น และนําถั่วสดท่ีเหลือมาอบท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ทําการบด เก็บใสถุงกันความชื้นเพ่ือเตรียม

ศึกษาคุณคาทางโภชนะ ไดแก วิเคราะหหาความชื้น เถาท้ังหมด โปรตีนหยาบ โดยวิธี proximate analysis และ

วิเคราะหปริมาณ Neutral detergent fiber (NDF) และ Acid detergent fiber (ADF) โดยวิธี Detergent

analysis

3. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ

การวิเคราะหความแปรปรวน ตามแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณในบล็อก โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SAS

Version 9.0 วิเคราะหคุณคาทางโภชนะของถั่ว  และเปรียบเทียบคาเฉล่ียระหวางกลุมดวยวิธี  Duncan’s New

Multiple Range Test (DMRT)

ผลและวิจารณ
ถั่วลิสง มข.60 มีวัตถุแหง 28.90 เปอรเซ็นต นอยกวาถั่วคาวาลเคด (34.12 เปอรเซ็นต) และถั่วทาพระสไต

โล (33.81 เปอรเซ็นต) (P<0.01) แตไมแตกตางกัน (P>0.05) กับถั่วฮามาตา (30.18 เปอรเซ็นต) ในขณะท่ีถั่วพุมมี

วัตถุแหงต่ําท่ีสุด คือ 24.41 เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 1) เมื่อพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพของตนถั่วลิสงพันธุ มข.
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60 และถั่วพุม พบวามีลักษณะลําตนอวบนํ้ามากกวา ถั่วคาวาลเคด ถั่วทาพระสไตโล และถั่วฮามาตา อาจมีผลทําให 

ถั่วลิสงมข.60 และถั่วพุม มีเปอรเซ็นตนํ้าหรือความชื้นสูงกวา

ถั่วพุมมีเถาสูงท่ีสุดเทากับ 13.76 เปอรเซ็นต รองลงมาคือถั่วลิสงมีเถา 10.41 เปอรเซ็นต ทําใหถั่วพุมมี

อินทรียวัตถุต่ําท่ีสุดเทากับ 86.24 เปอรเซ็นต และถั่วลิสงมข.60 (89.59 เปอรเซ็นต) มีอินทรียวัตถุต่ํากวาถั่วทา

พระสไตโล ถั่วคาวาลเคด และถั่วฮามาตา ในขณะท่ีโปรตีนหยาบของถั่วลิสง มข.60 (15.34 เปอรเซ็นต) และถั่วพุม 

(14.36 เปอรเซ็นต) มีคาสูง ซึ่งนับวาท้ังถั่วพุมและถั่วลิสง พันธุ มข. 60 เปนพืชตระกูลถั่วท่ีเปนแหลงโปรตีนท่ีดี

เน่ืองจากมีคาเปอรเซ็นตโปรตีนหยาบสูง แตเน่ืองจากถั่วท้ัง 2 ชนิดน้ี มีเปอรเซ็นตวัตถุแหงและอินทรียวัตถุคอนขางต่ํา 

เมื่อเทียบกับถั่วพืชอาหารสัตวอีก 3 ชนิด ท่ีกรมปศุสัตวแนะนําแกเกษตรกร (ถั่วทาพระสไตโล, ถั่วคาวาลเคด และถั่ว

ฮามาตา) แสดงวาหากนําตนของถั่วพุมและถั่วลิสง พันธุ มข. 60 มาเปนอาหารสัตวในรูปพืชสดในปริมาณท่ีเทากับถั่ว

พืชอาหารสัตวท้ัง 3 ชนิดดังกลาวอาจทําใหสัตวไดรับคุณคาทางโภชนะนอยกวา ไมเหมาะสมท่ีจะนํามาพัฒนาให

เปนถั่วพืชอาหารสัตวโดยตรง เน่ืองจากมีเปอรเซ็นตวัตถุแหงและเปอรเซ็นตอินทรียวัตถุคอนขางต่ํา หากเก็บเกี่ยวถั่ว

ลิสงมข.60 และถั่วพุมมาใชในรุปพืชสดในปริมาณท่ีเทากันจะทําใหไดผลผลิตในรูปวัตถุแหงคอนขางต่ําไปดวย 

ถั่วฮามาตา ถั่วคาวาลเคด และถั่วทาพระสไตโล มีคา NDF สูงกวาถั่วลิสง มข.60 และ ถั่วพุม เน่ืองจากเปน

พืชตระกูลถั่วท่ีมีการแตกของกิ่งกานมากกวา และสําหรับถั่วพุมมีลักษณะท่ีสัดสวนใบตอกิ่งกานสูง และใน

ขณะเดียวกันกิ่งกานของถั่วพุมมีความแข็งแรงนอยกวาถั่วท้ัง 3 ชนิดดังท่ีกลาวมา และในขณะเดียวกันคาอินทรียวัตถุ

ของถั่วพุมและถั่วลิสง พันธุมข. 60 มีคาต่ํากวาพืชอาหารสัตวตระกูลถั่วเหลาน้ี แตจะมีเปอรเซ็นตโปรตีนหยาบสูงกวา 

แสดงวาสวนของอินทรียวัตถุของถั่วพุมและถั่วลิสง พันธุมข. 60 สวนหน่ึงจะเปนองคประกอบของโปรตีนมากกวาจึง

ทําใหเหลือสวนท่ีเปนเยื่อใย NDF ยิ่งลดนอยลงไปอีก นับไดวาตนถั่วพุมและถั่วลิสงพันธ มข. 60 เปนวัสดุเหลือทาง

การเกษตรท่ีมีคุณภาพ เน่ืองจากมีเปอรเซ็นตโปรตีนท่ีคอนขางสูง จึงเปนแหลงของไนโตรเจนท่ีดี

ตารางที่ 1 แสดงสวนประกอบทางเคมีของพืชตระกูลถั่วท้ัง 5 ชนิด (เปอรเซ็นตของวตัถุแหง)

ส่ิงท่ีศึกษา
พืชตระกูลถัว่

ลิสงมข.60 ฮามาตา ถั่วพุม คาวาลเคด ทาพระสไตโล CV%

วัตถุแหง (DM) 28.90b 30.18ab 24.41c 34.12a 33.81a 9.83

เถา (Ash) 10.41b 7.51c 13.76a 7.08c 7.44c 9.54

อินทรียวัตถุ (OM) 89.59b 92.49a 86.24c 92.92a 92.56a 0.97

โปรตีน (CP) 15.34a 11.19b 14.36a 11.48b 11.22b 7.76

เยื่อใย (NDF) 50.64b 55.24ab 33.50c 60.13a 58.50a 8.68

เยื่อใย (ADF) 47.29ab 51.03a 22.84c 43.62b 51.30a 10.83

a, b, c อักษรตางกันภายในแถวเดยีวกันมีความแตกตางกันอยางมนัียสําคัญยิง่ทางสถิติ (P<0.01)

สรุป
พืชอาหารตระกูลถั่วท้ัง 3 ชนิด ท่ีนํามาศึกษาทําการตัดตามอายุตัดท่ีใหเปอรเซ็นตผลผลิตสูงซึ่งอยูในชวง

ท่ีกรมปุศสัตวแนะนําใหเกษตรใช (สายันต, 2547) สําหรับถั่วพุมและถั่วลิสงพันธุมข. 60 เปนของเหลือจากการเกษตร

ทําการเก็บเกี่ยวตนถั่ว ท่ีอายุหลังการเก็บเกี่ยว (ผลผลิตฝก) จากการศึกษาพบวา
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1. สามารถนําตนถั่วพุมและถั่วลิสงมาใชเปนแหลงโปรตีนเสริมในสัตวไดเน่ืองจากมีระดับโปรตีนหยาบสูง 

เทียบเทากับพืชอาหารสัตวตระกูลถั่ว

2. เมื่อมีการนําถั่วลิสงพันธุมข.60 และถั่วพุมเสริมในอาหารสัตวควรเสริมในรูปพืชแหงเน่ืองจากถั่วท้ัง 2 ชนิด 

มีเปอรเซ็นตวัตถุแหงต่ํา ซึ่งหากเสริมในรูปพืชสดจะทําใหสัตวกินถั่วสดในปริมาณท่ีเทากันจะไดโภชนะจากถั่วพุมและ

ถั่วลิสง พันธุมข. 60 นอยกวา

3. เน่ืองจากอายุการเก็บเกี่ยวของถั่วลิสง พันธุมข. 60 และถั่วพุมคอนขางยาวนาน และเปนพืชท่ีปลูกและเก็บ

เกี่ยว เพียงคร้ังเดียว โอกาสท่ีหวังใหถั่วลิสง พันธุมข. 60 และถั่วพุมเปนพืชอาหารสัตวเพ่ิมอีกยังไมเหมาะสมตอการ

ลงทุน แตเมื่อพิจารณาในแงการจัดการวัสดุเหลือจากการเกษตรแลวตนถั่วลิสงพันธุมข. 60 และตนถั่วพุมท่ีเหลือจาก

การเก็บเกี่ยว จัดเปนอาหารหยาบคุณภาพดี เน่ืองจากมีปริมาณโปรตีนสูง

คําขอบคุณ

ขอขอบคุณอาจารยสมศักดิ์   เภาทอง นักวิชาการสัตวบาล 8 และเจาหนาท่ีประจําศูนยวิจัยและพัฒนา

อาหารสัตว เพชรบุรีท่ีเ อ้ือเฟอสถานท่ีและสาธารณูปโภคท่ีใชในการทดลอง และสถาบันวิจัย และพัฒนา

มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสนับสนุนเงินทุนวิจัย
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การแยกและคัดกรองเชื้อเอ็นโดไฟติคแอคติโนมัยซีสท่ีสามารถสรางสารตานการเจริญของ

เชื้อจุลินทรียทดสอบ
Isolation and screening for endophytic actinomycetes with inhibitory effects on tested

microorganisms

ศรีสกุล ชนะพันธ1 และธงชัย เตโชวิศาล1

Srisakul Chanaphant1 and Thongchai Taechowisan1

บทคัดยอ
แยกเชื้อเอ็นโดไฟติคแอคติโนมัยซีสจากพืชสมุนไพร 5 ชนิด โดยวิธี surface sterilized บนอาหาร HV agar

ไดท้ังหมด 52 ไอโซเลท เล้ียงเชื้อบริสุทธิ์ในอาหาร ISP-2 และนํามาทดสอบความสามารถในการตานการเจริญของ

เชื้อจุลินทรียทดสอบ ไดแก Bacillus cereus, Candida albicans, Escherichia coli, Staphylococcus aureus,

Pseudomonas aeruginosa, Alternaria porri, Colletotrichum gloeosporioides, Colletotrichum musae,

Curvularia sp., Drechslera sp., Exserohilum sp., Fusarium oxysporum, Verticillium sp. และ Sclerotium

rolfsii มีเพียง 16 ไอโซเลทเทาน้ันท่ีสามารถตานการเจริญของเชื้อจุลินทรียทดสอบได โดยไอโซเลท TL-19 สามารถ

ตานการเจริญไดดีท่ีสุด จากการศึกษาสัณฐานวิทยาภายใตกลองจุลทรรศนของเชื้อ TL-19 พบกานชูสปอรเปนสาย

เดี่ยวสรางสปอรรูปไขผิวเรียบตอกันเปนสายยาวโคง เมื่อนํามาศึกษาลําดับนิวคลีโอไทดของ 16SrDNA พบวาเชื้อ

TL-19 จัดอยูในจีนัส Streptomyces และจากการทํา phylogenetic tree ของ 16S rDNA พบวา เชื้อ TL-19 มีความ

ใกลเคียงกับ Streptomyces caviscabies ATCC 51928T and Streptomyces setonii ATCC 25497T ถึง 99% และ

จากการศึกษา chemotaxonomy พบวา whole cell hydrolysates ของเชื้อ TL-19 มี 2,6 diaminopimelic acid

(DAP) ชนิด LL-DAP จากการศึกษาน้ีจึงสรุปไดวา Streptomyces sp. TL-19 เปนเชื้อท่ีแยกไดจากใบรางจืดมีฤทธิ์

ตานการเจริญของเชื้อทดสอบไดดี ควรนํามาศึกษาชนิดของสารตานการเจริญท่ีเชื้อสรางขึ้นตอไป

คําสําคัญ : 16S rDNA sequence, เอ็นโดไฟติคแอคติโนมัยซีส, whole cell hydrolysates, 2,6 diaminopimelic

acid, Streptomyces sp.

Abstract
The 52 isolates of endophytic actinomycetes were isolated from 5 Thai herbs using surface

sterilized technique on HV agar plates. The isolates were cultured on ISP-2 medium and then tested for

antimicrobial screening. Only 16 isolates have a potential for growth inhibition of test microorganisms;

Bacillus cereus, Candida albicans, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa,

Alternaria porri, Colletotrichum musae, Curvularia sp., Drechslera sp., Exserohilum sp., Fusarium

oxysporum, Verticillium sp. and Sclerotium rolfsii. The isolate TL-19 was the most effective in

antimicrobial activity amongst those investigated. The morphology of TL-19 under light microscope

1 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย

Department of Microbiology, Faculty of Science, Silapakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand
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revealed that sporophores to be monopodially branched and flexuous, producing oval-shaped spores

with smooth surfaces. The 16S rDNA analysis of TL-19 could be classified into genus Streptomyces and

phylogenetic tree generated from representative strains of the related species showed that TL-19 had

high levels of sequence similarity (99%) to Streptomyces caviscabies ATCC 51928T and Streptomyces

setonii ATCC 25497T. The chemotaxonomy of TL-19 showed that the LL-2,6 diaminopimelic acid was

presented in the whole cell hydrolysates. In conclusion, the isolate TL-19 was identified as belonging to

the genus Streptomyces as Streptomyces sp. TL-19 which was isolated from the leaves of Thunbergia

laurifolia Linn. had antimicrobial activity. Its antimicrobial agents could be studied further.

Keywords : 16S rDNA sequence, endophytic actinomycetes, whole cell hydrolysates, 2,6

diaminopimelic acid, Streptomyces sp.

คํานําและวัตถุประสงค
แอคติโนมัยซีสเปนแบคทีเรียแกรมบวกลักษณะเซลลเปนเสนสายคลายเชื้อรา โดยท่ัวไปสามารถแยกเชื้อ

น้ีไดจากดิน เน่ืองจากแอคติโนมัยซีสมีบทบาทสําคัญในการยอยสลายซากพืชซากสัตวและหมุนเวียนวัฏจักรธาตใุนใน

ดิน ทําใหดินอุดมสมบูรณ นอกจากน้ีแอคติโนมัยซีสบางชนิดยังสามารถสรางสารปฏิชีวนะ ท่ีนํามาใชประโยชนทาง

การแพทยดวย นอกจากแอคติโนมัยซีสท่ีพบไดในดินแลว ยังมีแอคติโนมัยซีสบางชนิดสามารถดํารงชีวิตอยูในพืชท่ี

เรียกวาเอ็นโดไฟติคแอคติโนมัยซีส ซึ่งเชื่อวาแอคติโนมัยซีสน้ีอาจสรางสารแลกเปล่ียนกับพืชอาศัยไดและบางชนิด

สามารถสรางสารปฏิชีวนะไดดวย ดังน้ันเอ็นโดไฟติคแอคติโนมัยซีสจึงเปนแหลงใหมท่ีมีผูสนใจศึกษาสารปฏิชีวนะ

ชนิดใหม ๆ  พืชสมุนไพรไทยเปนแหลงหน่ึงท่ีนิยมนํามาแยกเชื้อแอคติโนมัยซีสและศึกษาคุณสมบัติแอคติโนมัยซีสท่ี

แยกได ดังน้ันการศึกษาน้ีจึงตองการแยกเชื้อเอ็นโดไฟติคแอคติโนมัยซีสจากพืชสมุนไพรไทย 5 ชนิด และทดสอบวา

เอ็นโดไฟติคแอคติโนมัยซีสท่ีแยกไดมีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญของจุลินทรียทดสอบไดเพียงใด และการจําแนกเชื้อท่ี

มีศักยภาพสูงสุดในการสรางสารตานการเจริญของจุลินทรียทดสอบ 

อุปกรณและวิธีการ
แยกเชื้อ endophytic actinomycetes จากพืชตัวอยาง 5 ชนิด ไดแก รางจืด (Thunbergia laurifolia

Linn.), ฟาทะลายโจร  (Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall.ex Nees ), เหงือกปลาหมอ (Acanthus

ebracteatus Wall ), พญายอ (Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau ), ยานาง  (Tiliacora triandra Diels)

โดยวิธี surface sterile ตามวิธีของ (Taechowisan et al. 2005) หลังจากน้ันนําเน้ือเยื่อพืชมาแชสารละลาย 10%

NaHCO3 10 นาที (Tan et al.2006) ท้ิงไวใหแหง วางชิ้นพืชลงบนอาหาร HV agar (Humic acid Vitamin) (Otoguro

et al. 2001) บมท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลา 2-3 เดือน แยกบริสุทธิ์เชื้อเอ็นโดไฟติคแอคติโนมัยซีสท่ีเจริญบนเน้ือเยื่อพืช

ลงอาหาร ISP-2 (International Streptomyces Project-2 agar ) (Ronald 1993) บมท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลา 7-10

วัน

ทดสอบความสามารถในการตานฤทธิ์

เล้ียงเชื้อแอคติโนมัยซีสบนอาหาร ISP-2 ใหบริสุทธิ์ เล้ียงเชื้อจุลินทรียทดสอบในอาหารเหลว (B. cereus,

C. albicans, E. coli, S. aureus, P. aeruginosa) บมแบบเขยาท่ี 180 รอบ/นาที อุณหภูมิ 37 ºC เปนเวลา 24
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ชั่วโมง ถายเชื้อจุลินทรียทดสอบท่ีมีจํานวนเชื้อเร่ิมตนท่ี 106 cells/ml ใน 1% melted agar ลงบนจานอาหารเชื้อแอ

คติโนมัยซีส บมท่ี 37 ºC เปนเวลา 24 ชั่วโมง บันทึกคา Inhibition zone พรอมท้ังคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยซีสท่ี

สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรียทดสอบไดดีท่ีสุดเพ่ือนํามาศึกษาขั้นตอไป ศึกษาการตานฤทธิ์เชื้อราโดย นํา

เชื้อเอ็นโดไฟติคแอคติโนมัยซีสท่ีเจริญเต็มท่ีมาวางบนอาหาร ISP-2 ใหหางจากเชื้อราทดสอบ (A. porri, C.

gloeosporioides, C. musae, Curvular sp., Drechslera sp., Exserohilum sp., F. oxysporum, Verticillium sp.

และ S. rolfsii) ประมาณ 6 cm บมท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลา 5-7 วัน บันทึกคา Inhibition zone (ระยะหางระหวางเชื้อ

เอ็นโดไฟติคแอคติโนมัยซีสกับเชื้อรา)

ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา

เล้ียงเชื้อเอ็นโดไฟติคแอคติโนมัยซีสลงบนอาหาร ISP-2 นํา cover slip ปลอดเชื้อปกลงบนอาหารโดยเอียง

ทํามุม 30 องศา กับจานอาหารเล้ียงเชื้อ บมท่ีอุณหภูมิหอง จนกวาเชื้อจะมีการสรางสปอร นํา cover slip มายอมแก

รมดวยแกรม crystal violet แลวสังเกตลักษณะการเรียงตัวของสปอรภายใตกลองจุลทรรศน

ศึกษาลําดับกรดนิวคลีอิคของ 16SrDNA

สกัด DNA ของเชื้อTL-19 ดวย Genomic DNA Mini Kit (Geneaid, Taiwan) ใช primers A 7-26 f (5’-

CCGTCGACGAGCTCAGAGTT TGATCCTGGCTCAG-3’) และ primers B 1523-1504 r (5’-

CCCGGGTACCAAGCTTA AGGAGGTG ATC CAGCCGCA-3’) ในการ amplified พบวา PCR product ท่ีไดมี

ขนาดประมาณ 1,500 bp ทําการวิเคราะหหาลําดับนิวคลีโอไทด นําลําดับนิวคลีโอไทดมาเปรียบเทียบในฐานขอมูล 

GenBank สราง phylogenetic tree ดวยลําดับนิวคลีโอไทด 16S rDNA เปรียบเทียบกับแอคติโนมัยซีสท่ีใกลเคียง 

ดวยโปรแกรม MEGA4 (Tamura et al. 2007)

ศึกษา whole cell hydrolysates

นําเซลลแหงของเชื้อ TL-19 มาละลายใน 6 N HCL วิเคราะหหาชนิดของ 2,6 diaminopimelic acid

(DAP)โดยวิธี Thin Layer Chromatography โดยใชแผนเซลลูโลส ขนาด 20x20 cm ใชตัวชะเปนสารละลายผสม

ของ methanol:water:10 N HCl:pyridine (80:17.5:2.5:10) ตรวจสอบแถบท่ีเกิดขึ้นโดยใช ninhydrin 0.1% w/v

แลวนําไปอบท่ี 100oC 2 นาที

ผลและวิจารณ
การแยกเชื้อเอ็นโดไฟติคแอคติโนมัยซีสจากพืชสมุนไพรตัวอยาง 5 ชนิด สามารถแยกไดท้ังหมด 52 ไอโซ

เลท และพบวา ใบรางจืดเปนแหลงท่ีแยกเชื้อไดมากท่ีสุด คือ 27 ไอโซเลท (52%) เมื่อนําเชื้อเอ็นโดไฟติคแอคติโนมัย

ซีสท้ังหมดน้ีมาทดสอบการตานการเจริญของเชื้อทดสอบไดผลดังตารางท่ี 1 และท่ี 2 จากการทดสอบการตานการ

เจริญของเชื้อจุลินทรียทดสอบ พบวา ไอโซเลท TL-19 เปนเชื้อท่ีมีศักยภาพตานการเจริญของเชื้อทดสอบไดมากท่ีสุด 

ดังรูปท่ี 1 ดังน้ันจึงเลือก ไอโซเลท TL-19 มาทําการศึกษาและจัดจําแนก จากการศึกษาสัณฐานวิทยาพบวา ไอโซเลท 

TL-19 มีกานชูสปอรเปนสายเดี่ยว สรางสปอรรูปไขผิวเรียบตอกันเปนสายยาวโคง ดังรูปท่ี 2 จากการศึกษาลําดับนิ

วคลีโอไทด 16S rDNA ของไอโซเลท TL-19 เปรียบเทียบกับลําดับนิวคลีโอไทดในฐานขอมูล GenBank พบวามี

ความคลายกับเชื้อในจีนัส Streptomyces และจากสราง phylogenetic tree ของ 16S rDNA ของไอโซเลท TL-19

รวมกับเชื้ออางอิงดวยโปรแกรม MEGA4 พบวาลําดับนิวคลีโอไทด 16S rDNA ของไอโซเลท TL-19 มีความใกลเคียง

กับ Streptomyces caviscabies ATCC 51928T and Streptomyces setonii ATCC 25497T ดังรูปท่ี 3 อยางไรก็
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ตามลําดับนิวคลีโอไทด 16S rDNA ของไอโซเลท TL-19 ท่ีใฃศึกษาคร้ังน้ีเพียง 887 นิวคลีโอไทดเทาน้ัน คิดเปน 59%

ของยีน 16S rDNA ท้ังหมด ซึ่งหากนําลําดับนิวคลีโอไทดท่ีสมบูรณท้ัง 1500 นิวคลีโอไทดมาวิเคราะหจะทําให

การศึกษาคร้ังน้ีสมบูรณยิ่งขึ้น นอกจากน้ีจากการศึกษา chemotaxonomy พบวา whole cell hydrolysates ของเชื้อ 

TL-19 มี 2,6 diaminopimelic acid (DAP) ชนิด LL-DAP ดังน้ันจึงสรุปไดวาเปน Streptomyces sp. TL-19 เปนเชื้อ

ท่ีแยกไดจากใบรางจืดมีฤทธิ์ตานการเจริญของเชื้อทดสอบไดดี ควรนํามาศึกษาชนิดของสารตานการเจริญท่ีเชื้อสราง

ขึ้นตอไป

สรุป
แยกเชื้อเอ็นโดไฟติคแอคติโนมัยซีสจากพืชตัวอยาง 5 ชนิด ไดท้ังหมด 52 ไอโซเลท แยกจากใบรางจืดได

ท้ังหมด 27 ไอโซเลท นํามาทดสอบความสามารถในการตานฤทธิ์เชื้อจุลินทรียทดสอบมี16 ไอโซเลทท่ีมีความสามารถ

ในการตานฤทธิ์ และไอโซเลท TL-19 ใหผลดีท่ีสุด ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาพบกานชูสปอรเปนสายเดี่ยว 

สรางสปอรรูปไขผิวเรียบตอกันเปนสายยาวโคง ศึกษาลําดับกรดนิวคลีอิคของ 16S rDNA เปรียบเทียบกับลําดับนิ

วคลีโอไทดในฐานขอมูล GenBank พบวามีความคลายกับเชื้อในจีนัส Streptomyces และจากสราง phylogenetic

tree ของ 16S rDNA ของไอโซเลท TL-19 รวมกับเชื้ออางอิงดวยโปรแกรม MEGA4 พบวาลําดับนิวคลีโอไทด 16S

rDNA ของไอโซเลท TL-19 มีความใกลเคียงกับ Streptomyces caviscabies ATCC 51928T and Streptomyces

setonii ATCC 25497T ศึกษา whole cell hydrolysates เพ่ือวิเคราะหหาชนิดของ 2,6 diaminopimelic acid (DAP)

พบวา เปนชนิด LL-DAP ดังน้ันจากการศึกษาคร้ังน้ีจึงสรุปไดวาไอโซเลท TL-19 เปน Streptomyces sp.

คําขอบคุณ
งานวจิัยคร้ังน้ีสําเร็จลุลวงไดดีดวยความกรุณาอยางยิ่งของ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธงชัย  เตโชวศิาล 
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เอกสารอางอิง
Alexander M (1997) Introduction to soil Microbiology.2nd ed. John Wiley and Sons Inc., New York

Byung KH, Song WL, Beom SK, Jung YL, and Surk SM (2001) Isolation and In Vivo and In Vitro Antifungal

Activity of Phenylacetic Acid and Sodium Phenylacetate from Streptomyces humidus. applied

and environmental microbiology. 3739–3745.

Cao L, Qiu Z, You J, Tan H, and Zhou S (2005) Isolation and characterization of endophytic

streptomycete antagonists of fusarium wilt pathogen from surface-sterilized banana roots. FEMS

Microbiology. 147–152.

Coombs TJ, and Franco MC (2003) Isolation and Identification of Actinobacteria from

Surface-Sterilized Wheat Roots. Applied and Environmental Microbiology. 5603–5608.

Hamaki T, Suzuki T, Fudou T, Jojima T, Kajiura T, Tabuchi A, Sen K, and Shibai H (2005) Isolation of

Novel Bacteria and Actinomycetes Using Soil-Extract Agar Medium. Journal of bioscience and

bioengineering . 485–492.



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

O-221

Magarvey AN, Keller MJ, Bernan V, Dworkin M, and Sherman HD (2004) Isolation and Characterization of

Novel Marine-Derived Actinomycete Taxa Rich in Bioactive Metabolites. Applied and

Environmental Microbiology. 7520–7529.

Otoguro M, Hayakawa M, Yamazaki T, Iimure Y (2001) An intergrated method for enrichment and

selective isolation of Actinokineospora spp. in soil and plant litter. Appl Microbiol 91:118–130

Ronald MA (1993) Microbiological media. CRC Press, Florida

Taechowisan T, Lu C, Shen Y, and Lumyong S (2005) Secondary metabolites from endophytic

Streptomyces aureofaciens CMUAc130 and their antifungal activity. Microbiology. 1691–1695

Tan HM, Cao LX, He ZF, Su GJ, Lin B, Zhou SN (2006) Isolation of endophytic actinomycetes from

different cultivars of tomato and their activities against Ralstonia solanacearum in vitro. World J

Microbiol Biotechnol 22:1275–1280

Tamura K, Dudley J, Nei M, and Kumar S (2007) MEGA4: Molecular Evolutionary Genetics Analysis

(MEGA) software version 4.0. Molecular Biology and Evolution 24:1596-1599.

ตารางที่ 1 เชื้อเอ็นโดไฟติคแอคติโนมัยซีสที่มีศักยภาพการตานการเจริญของเชื้อแบคทเีรียทดสอบ

ศักยภาพการ

ตานการเจริญ

จํานวนเชื้อเอ็นโดไฟติคแอคติโนมัยซีสท่ีมฤีทธิ์ตานการเจริญของเชื้อแบคทีเรียทดสอบ

B. cereus C. albicans E. coli S. aureus P. aeruginosa
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3(11.1%)

-

-

-

23(85.2%)

-

5(18.5%)
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2(7.4%)
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-
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23(85.2%)

-

8(29.6%)

-

-

-

19(70.4%)
a ++++ : แนวการยับยัง้การเจริญ (inhibition zone) (X) > 20 mm.

+++ : 20 mm ≥ X > 10 mm

++ : 10 mm ≥ X > 5 mm

+ : 5 mm ≥ X > 1 mm

± : 1 mm ≥ X

- : 0
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ตารางที่ 2 เชื้อเอ็นโดไฟติคแอคติโนมัยซีสที่มีศักยภาพการตานการเจริญของเชื้อราทดสอบ

จํานวนเชื้อเอ็นโดไฟติคแอคติโนมัยซีสท่ีมฤีทธิ์ตานการเจริญของเชื้อราทดสอบ

ศักยภาพ

การตาน

การเจริญ

A. porri C.

gloeospori

oides

C.musae Curvularia

sp.

Drechsler

a sp.

Exserohilum

sp.

F.

oxysporum

Verticilliu

m sp.

S. rolfsii

++++a

+++

++

+

±

-

2(7.4%)

5(18.5%)

-

2(7.4%)

18(66.7

%)

3(11.1%)

4(14.8%)

-

1(3.7%)

-

19(70.4%)

3(11.1%)

5(18.5%)

-

-

-

19(70.4%)

2(7.4%)

3(11.1%)

-

-

-

22(81.5%)

1(3.7%)

3(11.1%)

-

-

-

23(85.2%)

3(11.1%)

3(11.1%)

-

-

21(77.8%)

1(3.7%)

4(14.8%)

1(3.7%)

-

-

21(77.8%)

1(3.7%)

3(11.1%)

-

-

-

23(85.2%)

-

-

-

2(7.4%)

3(11.1%)

22(81.5%)
a ++++ : แนวการยับยัง้การเจริญ (inhibition zone) (X) > 20 mm.

+++ : 20 mm ≥ X > 10 mm

++ : 10 mm ≥ X > 5 mm

+ : 5 mm ≥ X > 1 mm

± : 1 mm ≥ X

- : 0

รูปที่ 1 แนวการยับยัง้การเจริญของเชื้อทดสอบของไอโซเลท TL -19 (A : C. musae บนอาหาร ISP-2 บมท่ี

อุณหภูมิหอง นาน 5 วัน) (B : C. albicans บนอาหาร ISP-2 บมท่ีอุณหภูมิหอง นาน 24 ชั่วโมง)

รูปท่ี 2 สัณฐานวิทยาของไอโซเลท TL-19 เตรียมโดยวิธี slide culture สังเกตภายใต phase contrast microscope ท่ี

กําลังขยาย 100X (bar = 10 µm)

BA
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รูปท่ี 3 Phylogenetic tree ของ 16S rDNA ของไอโซเลท TL-19 เปรียบเทียบกับเชื้ออางอิงในจีนัส Streptomyces

คํานวณดวยวิธี neighbor joining จํานวน 1000 replicate ตัวเลขภายในแผนภาพแสดงเปอรเซ็นต replicate

10 µm
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โมเดลการทดสอบผลของแอสตาแซนทินในการลดความเปนพิษและภาวะเครียดออกซิเดชั่น
จากสารกระตุนในหลอดทดลอง
In vitro model for testing of cytotoxicity and oxidative stress reduction by Astaxanthin

นบชุลี ชีวีวฒันากูล1 กัลยาณี จิรศรีพงศพันธ1 วนิดา วฒันการุณ1 และนวลอนงค จิระกาญจนากจิ2

Nopchulee Cheeveewattanagul1, Kalyanee Jirasripongpun1, Wanida Wattanakaroon1 and
Nuananong Jirakanjanakit2

บทคัดยอ
แอสตาแซนทิน เปนแคโรทีนอยดสีสมแดงท่ีมีประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระท่ีดีกวาวิตามินอีถึง 100

เทา มีรายงานเกี่ยวกับสมบัติของแอสตาแซนทินในการตานภาวะเครียดออกซิเดชั่นจากปจจัยกระตุนตางๆ เชน

ความเครียด รังสียูวี เปนตน งานวิจัยน้ีจึงไดศึกษาโมเดลการทดสอบสมบัติของแอสตาแซนทินท่ีสกัดไดจากยีสต 

Phaffia rhodozyma ในการยับยั้งความเปนพิษตอเซลล และการบรรเทาภาวะเครียดออกซิเดชั่นจาก tert-butyl-

hydroperoxide (tBHP) ในเซลลไลนปกติ Vero พบวาแอสตาแซนทินสามารถยังยั้งความเปนพิษตอเซลลไดในระดับ

ตางๆ เมื่อบมกับสาร tBHP ท่ีความเขมขน 100, 200 และ 400 M นอกจากน้ีแอสตาแซนทินยังสามารถบรรเทา

ภาวะเครียดออกซิเดชั่นจากการกระตุนดวยสารดังกลาวได เมื่อบมเซลลกับแอสตาแซนทินกอนหรือหลังจากการ

กระตุนหรือบมพรอมกัน โดยใหผลบรรเทาภาวะเครียดดีท่ีสุดเมื่อบมเซลลกับแอสตาแซนทินพรอมกับสารกระตุน

อยางไรก็ตามการเพ่ิมประสิทธิภาพของแอสตาแซนทินโดยการใชพาหะนําสง มีขอควรระมัดระวังจากปจจัยของตัว

นําสงแตละชนิดท่ีมีความเปนพิษตอเซลลในระดับท่ีแตกตางกัน และอาจสงผลรบกวนตอการศึกษาความสามารถลด

ภาวะเครียดออกซิเดชั่นของแอสตาแซนทินในเซลลเปาหมาย จากผลท่ีไดขางตนสามารถนําไปเปนโมเดลการทดสอบ

เพ่ือศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพของแอสตาแซนทินในการบรรเทาภาวะเครียดออกซิเดชั่นในสภาวะท่ีมีตัวนําสงตอไป

คําสําคัญ : แอสตาแซนทิน, tert-butyl hydroperoxide, การสันดาปของไขมัน

Abstract
Astaxanthin is an orange-red carotenoid pigment with powerful antioxidant capacity of 100 times

greater than vitamin E. Various studies had reported on its properties of reduction in oxidative stress

caused by various factors such as stress, ultraviolet, etc. The in vitro model for testing of cytotoxicity and

oxidative stress reduction in Vero cells induced by tert-butyl-hydroperoxide (tBHP) was then established

using astaxanthin extracted from yeast Phaffia rhodozyma. It was revealed that varying concentrations of

astaxanthin were able to diminish cytotoxicity induced by tBHP at 100, 200 and 400 M. In addition,

astaxanthin was capable in reducing oxidative stress as determined by lipid peroxidation, either before,

after or simultaneously with the inducer. The best effect was presented when astaxanthin was added at

1 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย

Department of Biotechnology, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000
2 ศูนยวิจัยและพัฒนาวัคซีน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พุทธมลฑล นครปฐม 73170 ประเทศไทย

Institute of Molecular Biosciences, Mahidol University, Salaya, Puttamonthon, Nakorn Pathom 73170, Thailand
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the same time as tBHP. Furthermore, differences in cytotoxicity of delivery systems should be taken into

account in determining the effectiveness of axtaxanthin in target cells. In conclusion, this model could be

used to evaluate the efficiency of astaxanthin delivery in oxidative stress reduction.

Keywords : Astaxanthin; tert-butyl hydroperoxide (tBHP); cytotoxicity; lipid peroxidation.

คํานําและวัตถุประสงค
แอสตาแซนทิน (Astaxanthin) มีคุณสมบัติตานออกซิเดชั่นไดดีกวาคาโรทีนอยดอ่ืนๆ เชน เบตาคาโรทีน

และวิตามินอี มีรายงานถึงคุณสมบัติของแอสตาแซนทินท่ีสามารถตานภาวะเครียดออกซิเดชั่น (oxidative stress)

และสามารถกําจัดสารอนุมูลอิสระท่ีนําไปสูการเกิดโรคตางๆ เชน โรคความเส่ือมทางระบบประสาท โรคมะเร็ง 

(Naguib, 2000 ; Guerin et al., 2003) ซึ่งปจจัยท่ีกระตุนใหเกิดอนุมูลอิสระ ไดแก ความเครียด แสงยูวี การดื่ม

แอลกอฮอลเปนตน สารอนุมูลอิสระมีโครงสรางท่ีไมเสถียรและเมื่อทําปฏิกิริยากันทําใหเกิดออกซิเจนโมเลกุลเดี่ยวมี

ผลตอเอนไซมท่ีมีฤทธิ์ตานสารอนุมูลอิสระไดแก CAT, SOD และ glutathione peroxidase หรือผลตอระดับ lipid

hydroperoxides และ malondialdehyde (MDA) ท่ีเกิดจากการสันดาปของไขมันซึ่งเปนตัวบงชี้วาเกิดภาวะเครียด

ออกซิเดชั่น พบวาแอสตาแซนทินท่ีความเขมขน 10 nM สามารถบรรเทาภาวะเครียดออกซิเดชั่นในเซลลตัวออนไก

และเซลลจากไตหนูได (Lawlor and O'Brian 1995; Dubuisson et al., 2000) ปจจุบันการใชประโยชนจากแอสตา-

แซนทินในผลิตภัณฑตางๆ มีขอจํากัดจากความสามารถละลายนํ้าไดนอย ไมเสถียร และคุณสมบัติชอบไขมันสงผล

ตอประสิทธิภาพในการนําไปใชในรางกายเน่ืองจากการดูดซึมต่ํา ทําใหตองใชสารซึ่งมีราคาแพงในปริมาณมาก การ

แกไขโดยใชพาหะนําสงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูดซึมจึงเปนวิธีท่ีดี งานวิจัยน้ีจึงศึกษาโมเดลการใชแอสตาแซน-

ทินท่ีสกัดไดจากยีสต Phaffia rhodozyma ในการยับยั้งความเปนพิษตอเซลลและการบรรเทาภาวะเครียดออกซิเดชั่น

จาก tert-butyl-hydroperoxide (tBHP) ในเซลลไลนปกติชนิด Vero และผลความเปนพิษของพาหะนําสง เพ่ือใชเปน

รูปแบบในการศึกษาประสิทธิภาพของแอสตาแซนทินท่ีมีตัวนําสงในการบรรเทาภาวะเครียดออกซิเดชั่นตอไป 

อุปกรณและวิธีการ
เซลลทดสอบ เซลลไลน Vero เล้ียงในอาหารเล้ียงเซลล minimum essential medium ท่ีเสริมดวย 10% fetal calf

serum การศึกษาผลการยับยั้งความเปนพิษโดยดูความมีชีวิตของเซลลทําในภาชนะ 96 well-plate และการศึกษา

ภาวะเครียดออกซิเดชั่นทําในจานแกวขนาด 35 mm โดยเล้ียงเซลลใหได 85-90% confluence กอนการทดสอบ

การศึกษาผลการยับย้ังความเปนพิษของสารกระตุนโดยการวัดความมีชีวิตของเซลล ใสสาร tBHP ท่ีความ

เขมขน 100, 200 และ 400 M ในสภาวะท่ีมีสารตานอนุมูลอิสระแอสตาแซนทินท่ีความเขมขนตางๆ คือ 5, 10, 20,

40 และ 80 M และมีตัวควบคุมคือภาวะท่ีมี 1%DMSO ซึ่งใชเปนตัวทําละลายของแอสตาแซนทิน บมเซลลกับสาร

ทดสอบเปนเวลา 3 ชั่วโมงท่ี 37 °C แลวนํามาตรวจสอบความมีชีวิตของเซลลโดยอาศัยหลักการท่ีเอนไซม succinate

dehydrogenase ใน mitochondria ของเซลลท่ีมีชีวิตจะทําปฏิกิริยากับสาร 3-(4,5-dimethythiazol-2-yl)-2,5-

diphenyl tetrazolium bromide (MTT) ใหผลเปน formazan product ซึ่งมีสีมวงเขม สามารถตรวจวัดปริมาณท่ีคา

การดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 570 nm

การศึกษาผลการบรรเทาภาวะเครียดออกซิเดชั่น โดยการบมเซลลกับสารทดสอบ tBHP ท่ีความเขมขน 400 M

ในสภาวะตางๆ คือ ใสสารละลายแอสตาแซนทินท่ีความเขมขน 10 M กอนใสสารกระตุน tBHP ใสสารละลาย
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แอสตาแซนทินพรอมกับสารกระตุน และใสสารละลายแอสตาแซนทินหลังจากการบมกับสารกระตุน โดยมีสภาวะท่ีมี

tBHP หรือสารละลายแอสตาแซนทินอยางเดียวเปนตัวควบคุม การวิเคราะหคา lipid peroxidation จากเซลลและ

สารละลายอาหารโดยวิธี TBARS assay (Dubuisson et al., 2000) จากการทําปฏิกิริยากับสารละลาย 

thiobarbituric acid ในสภาวะท่ีเปนกรดของ trichloroacetic acid ท่ีอุณหภูมิ 95 °C เปนเวลา 60 นาทีแลวจึงสกัด

สาร malondialdehyde (MDA) จากการทําปฏิกิริยาท่ีไดดวย n-butanol แลวนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาว

คล่ืน 532 nm

การทดสอบความเปนพิษเบื้องตนของพาหะนําสงตอเซลล ทดสอบความเปนพิษของ tween80, methyl -

cyclodextrin (M-CD), glycerol และ liposome ท่ีความเขมขนตางๆ โดยการบมสารกับเซลลเปนเวลา 24 ชั่วโมงท่ี 

37°C แลวนํามาตรวจสอบความมีชีวิตของเซลลโดยวิธี MTT assay เปรียบเทียบกับเซลลท่ีไมมีพาหะนําสง

ผลและวิจารณ
แอสตาแซนทินสามารถลดความเปนพิษของ tBHP ไดในระดับตางๆ ขึ้นกับปริมาณของแอสตาแซนทิน โดย

เฉพาะท่ี tBHP 100 M เมื่อมีแอสตาแซนทิน 40 และ 80 M ความมีชีวิตของเซลลเพ่ิมขึ้นในระดับเทียบเทากับใน

ภาวะท่ีไมมีสาร tBHP ขณะท่ี tBHP เมื่อความเขมขน 200 และ 400 M พบวาแอสตาแซนทินมีผลใหความมีชีวิต

ของเซลลเพ่ิมขึ้นไดในระดับจํากัด ถึงแมจะเพ่ิมความเขมขนของแอสตาแซนทิน เมื่อเทียบกับเซลลท่ีบมกับแอสตา

แซนทินเพียงอยางเดียว ดังแสดงในรูปท่ี 1

การทดสอบความสามารถในการตานภาวะเครียดออกซิเดชั่น พบวาแอสตาแซนทินสามารถลดการสันดาป

ของไขมันเมื่อเปรียบเทียบกับเซลลท่ีบมกับ tBHP เพียงอยางเดียวดังแสดงในรูปท่ี 2 จากผลของปริมาณ MDA ท่ีต่ํา

กวาอยางเห็นไดชัดโดยเฉพาะในอาหารเล้ียงเซลล แตไมสามารถลดภาวะเครียดไดดีเทากับในภาวะเซลลปกติท่ีไมมี

ตัวกระตุนหรือมีแอสตาแซนทิน โดยการตานภาวะเครียดออกซิเดชั่นไดผลดีท่ีสุดในเมื่อมีแอสตาแซนทินพรอมกับ

ตัวกระตุน อยางไรก็ตามประสิทธิภาพของแอสตาแซนทินอาจแตกตางกันในแตละชนิดของเซลลไลน ขึ้นอยูกับ

ความสามารถในการ uptake แอสตาแซนทิน และความไวตอตัวกระตุนในระดับท่ีแตกตางกันได   

การทดสอบประสิทธิภาพในการลดภาวะเครียดออกซิเดชั่นของแอสตาแซนทินโดยการใชพาหะนําสง ผล

ของความเปนพิษจากพาหะนําสงอาจทําใหไดผลท่ีผิดพลาดได จากการทดสอบความเปนพิษโดยบมเซลลรวมกับ

พาหะนําสงท่ีความเขมขนตางๆ ท่ีเวลา 24 ชั่วโมง พบวาเปอรเซนตความมีชีวิตของเซลลลดลง เมื่อความเขมขนของ 

tween80 และ M-CD เพ่ิมขึ้นแปรผันตามความเขมขนของพาหะนําสง ขณะท่ีความเปนพิษของ glycerol ไมขึ้นกับ

ความเขมขนของสารในระดับท่ีใชทดสอบ ในทางตรงขามเมื่อบมเล้ียงเซลลรวมกับ liposome พบวาคาสัดสวนความ

มีชีวิตของเซลลของทุกความเขมขนไมมีความแตกตางเมื่อเทียบกับสภาวะท่ีไมมีพาหะนําสงดังแสดงในรูปท่ี 3

สรุป
การศึกษาผลของสารตานอนุมูลอิสระแอสตาแซนทินในการลดภาวะเครียดออกซิเดชั่น ควรเลือกใชสารใน

ระดับท่ีเหมาะสมท่ีทําใหเกิดภาวะเครียดในเซลลท่ีทดสอบซึ่งอาจแตกตางกันในเซลลไลนแตละชนิด และขอควรระวัง

จากความเปนพิษของตัวพาหะนําสงท่ีอาจทําใหผลของการทดสอบผิดพลาดได การทดสอบการบรรเทาภาวะเครียด

ออกซิเดชั่นของสารตานอนุมูลอิสระสามารถศึกษาไดท้ังกอนและหลังการกระตุนและในภาวะเดียวกับท่ีมีสารกระตุน 

ทําใหทราบถึงประสิทธิภาพของสารในสภาวะตางๆ สามารถใชเปนรูปแบบในการศึกษาผลของสารตานอนุมูลอิสระ

ในการบรรเทาภาวะเครียดออกซิเดชั่นท่ีเกิดขึ้นเมื่อถูกกระตุนดวยปจจัยอ่ืนๆ ท่ีอาจมีกลไกท่ีแตกตางกันได
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รูปที่ 1. ความมชีีวติของเซลลในสภาวะท่ีมีสาร tBHP ท่ี 100, 200 และ 400 M (■) และผลการยับยั้งความเปนพิษ

ตอเซลลเมื่อบมรวมกับแอสตาแซนทินท่ีความเขมขนตางๆ คือ 5 ( ), 10( ), 20( ), 40 ( ) และ 80 M (□)
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รูปที่ 2. ความสามารถตานภาวะเครียดออกซเิดชั่นจาก tBHP ท่ี 400 M ของแอสตาแซนทินในเซลลไลน Vero
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รูปที่ 3. ความเปนพิษของพาหะนําสงตอเซลลไลน Vero (Tween 80 ท่ี 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1 %v/v); glycerol ท่ี 1,

2, 5, 10, 20 %w/v); M-CD ท่ี 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 % w/v); liposome ท่ี 0.01, 0.1, 1, 2, 5 %v/v)
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การวิ เคราะหหาสารประกอบใหก ล่ินในกล่ินรสตม ยําโดยใช  HS-SPME และ Gas

Chromatography-Olfactometry ดวยวิธี Detection frequency analysis
Identification of aroma compounds in Tom Yum flavour using HS-SPME with Gas

Chromatography-Olfactometry with Detection frequency analysis

สรยา อุนจิตติ1 สุเชษฐ สมุหเสนีโต1 ปริญดา เพ็ญโรจน1 และอรุณศรี ลีจีรจําเนียร1

Soraya Oonjitti 1, Suched Samuhasaneetoo 1, Parinda Penroj1 and Arunsri Leejeerajumnean1

บทคัดยอ
ตมยําเปนอาหารไทยท่ีนิยมรับประทานกันมากเน่ืองจากมีกล่ินรสเฉพาะตัว ซึ่งประกอบดวยเคร่ืองเทศหลาย

ชนิด เชน ขา ตะไครและใบมะกรูด การวิเคราะหหาสารประกอบท่ีใหกล่ินหลักของกล่ินรสตมยําทําโดยใชการสกัด

ดวยเทคนิค Headspace solid-phase microextractions (HS-SPME) และเคร่ือง Gas Chromatography-

Olfactometry (GC-O) โดยใชผูประเมินจํานวน 11 คน ในการดมกล่ินสารประกอบท่ีออกมาจากเคร่ือง GC ดวยวิธี

Detection frequency analysis จากการทดลองพบวามีสารประกอบ 36 ชนิดท่ีสามารถตรวจพบกล่ินไดโดยมีสาร

ประกอบ 7 ชนิดท่ีใหกล่ินหลักของกล่ินรสตมยําคือ beta-pinene, 1,8-cineole, linalool, citronellal, 4-terpinenol,

neral (citral b) และ geranial (citral a)

คําสําคัญ : กล่ินรสตมยํา, Headspace solid-phase microextraction, Gas Chromatography- Olfactometry,

Detection frequency analysis

Abstract
Tom Yum is one of the most famous Thai foods because it has the unique flavour which derives

from the mixture of various spices such as galingale, lemongrass, and kaffir lime. Aroma key components

of Tom Yum flavour were analyzed using Headspace solid-phase microextractions (HS-SPME) with Gas

Chromatography- Olfactometry (GC-O). A panel of assessors (11 participants) each carried out GC-O on

the same extract, sniffed the GC eluate in order to detect the key aroma compounds. Detection

frequency analysis was used to indicate key aroma compounds. Thirty six aroma compounds were

detected and seven key aroma compounds were identified. Those key volatile compounds were beta-

pinene, 1,8-cineole, linalool, citronellal, 4-terpinenol, neral (citral b) and geranial (citral a).

Keywords : Tom Yum flavour, Headspace solid-phase microextraction, Gas Chromatography-

Olfactometry, Detection frequency analysis

1 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 73000 ประเทศไทย

Department of Food Technology, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, Nakornpathom 73000, Thailand
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คํานําและวัตถุประสงค
ตมยาํจัดเปนอาหารไทยประเภทแกงซึง่เปนท่ีรูจกัและนิยมรับประทานกันมากท้ังชาวไทยและตางชาติ

เน่ืองจากมีรสชาตแิละกล่ินรสท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวซึ่งเกิดจากเคร่ืองเทศและสมุนไพรท่ีใชเปนเคร่ืองปรุง โดยเคร่ือง

เทศหลักๆ ท่ีใช ไดแก ตะไคร ใบมะกรูด และขา ซึ่งเคร่ืองเทศแตละชนิดมีสารประกอบท่ีใหกล่ินแตกตางกัน

การวเิคราะหหาสารประกอบใหกล่ินดวยเทคนิค GC-O ใชพ้ืนฐานของการประเมินทางประสาทสัมผัสโดย

การดมกล่ินสารประกอบระเหยท่ีถูกแยกจากคอลัมนของ GC โดยใชผูทดสอบท่ีผานการฝกฝนทางดานการประเมิน

ทางประสาทสัมผัสทําหนาท่ีตรวจกล่ิน วิธีการหน่ึงของเทคนิค GC-O คือ Detection frequency analysis ซึ่งจะวัด

ความเขมของสารประกอบใหกล่ินจากจํานวนผูประเมินท่ีตรวจพบกล่ินในเวลาเดียวกัน (Ruth, 2001) สารประกอบท่ี

ถูกตรวจพบกล่ินดวยความถี่มากกวาสารประกอบอ่ืนๆ คือสารประกอบหลักท่ีมีความสําคัญตอกล่ินในตัวอยาง

งานวจิัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวเิคราะหหาสารประกอบใหกล่ินหลักของกล่ินรสตมยําโดยใชการสกดัดวย

เทคนิค HS-SPME รวมกับการวเิคราะหดวยเทคนิค GC-O โดยใชวธิี Detection frequency analysis เพ่ือใชเปน

ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการศกึษาวจิัยหรือพัฒนาดานกล่ินรสของตมยําตอไป

อุปกรณและวิธีการ
สกัดสารประกอบระเหยของกล่ินรสตมยําดวยวิธี HS-SPME โดยนํานํ้ามันหอมระเหยขา ตะไครและใบ

มะกรูดผสมกันจํานวน 20 ไมโครลิตร บรรจุในขวดแกวปดสนิทขนาด 20 มิลลิลิตร ใชไฟเบอรชนิด 50/30 µm

Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS) ในการสกัดสารประกอบระเหยเปนเวลา

40 นาทีท่ีอุณหภูมิ 50 °ซ โดยควบคุมอุณหภูมิของนํ้า (±2°ซ) ดวยเทอรโมสตัท (Thermostat)

วิเคราะหสารประกอบระเหยท่ีสกดัไดดวยเทคนิค GC-O โดยใชเคร่ือง GC SHIMADZU รุน 2010 ตอกับ

Flame Ionization Detector (FID) และ sniff port โดยใชคอลัมนชนิด HP-5 capillary column (30m×0.25mm×

0.25 µm) อุณหภูมิของ Injector 250°ซ ตั้งโปรมแกรมอุณหภูมิของตูอบดังน้ี เร่ิมตนท่ีอุณหภูมิ 45°ซ เพ่ิมขึ้นดวย

อัตรา 5°ซ/นาที จนถงึ 105°ซ คงไว 5 นาที แลวเพ่ิมขึ้นดวยอัตรา 1°ซ/นาที จนถึง 150°ซ คงไว 5 นาที จากน้ันเพ่ิมขึ้น

ดวยอัตรา 5°ซ/นาที จนถึง 200°ซ คงไว 3 นาที ใชกาซฮีเลียมเปน carrier gas มีอัตราการไหลคงท่ี 0.40 มิลลิลิตร/

นาที อุณหภูมิของ FID Detector 260°ซ ในการประเมินการดมกล่ินใชวิธี Detection frequency analysis โดยผู

ประเมนิ 11 คนท่ีผานการฝกฝน (n=11) ในการบงชีช้นิดของสารประกอบระเหยวเิคราะหดวย Gas-chromatography

Hewlett-Packard (HP) 6890 ตอกับ mass spectrometry detector รุน HP 5973 (Agilent Technology, USA)

ผลและวิจารณ
จากการวิเคราะหหาสารประกอบระเหยท่ีใหกล่ินในกล่ินรสตมยาํโดยใช GC-O ดวยวิธี Detection

frequency analysis แสดงดังตารางท่ี 1 พบวามีสารประกอบเพียง 36 ชนิดท่ีมคีุณสมบัตใิหกล่ิน โดยสารประกอบ 7

ชนิด คือ β-pinene , 1,8-cineole, linalool, citronellal, 4-terpinenol, neral (citral b) และ geranial (citral a) มีคา

NIF และ SNIF สูงเมื่อเทียบกับสารประกอบอ่ืนๆ ซึ่งสารประกอบเหลาน้ีมีคา NIF มากกวารอยละ 80 ขึ้นไป ซึ่งคา 

NIF และ SNIF มีความสัมพันธตอความแรงของสารใหกล่ิน สารประกอบท่ีมีคา NIF และ SNIF สูงบงบอกถงึ

สารประกอบท่ีความสําคัญตอกล่ินของตัวอยาง แสดงใหเห็นวาสารประกอบท้ัง 7 ชนิดเปนองคประกอบหลักท่ีมี

ความสําคัญตอกล่ินในกล่ินรสตมยํา
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ในน้ํามันหอมระเหยตะไครมี citral เปนสารประกอบระเหยท่ีมมีากสุดคดิเปน 65-85% ของสารประกอบ

ระเหยท้ังหมด ซึ่ง citral จะอยูในรูปของสาร ผสมของอัลดีไฮด 2 ตัว ท่ีเปน stereoisomeric monoterpene ไดแก

geranial (trans isomer; citral a) และ neral (cis isomer; citral b) เสมอ (เยาวภา, 2547) จากการทดลองน้ีพบวา 

geranial และ neral เปนสารประกอบใหกล่ินหลักของกล่ินรสตมยําโดยใหกล่ิน citrus lemon green-citrusy ซึ่ง 

geranial มีคา NIF และ SNIF เทากับ 100 และ 19.61 ตามลําดบั สวน neral มีคา NIF และ SNIF เทากับ 100 และ 

16.05 ตามลําดับ เมื่อนําใบมะกรูดมากล่ันดวยไอนํ้าจะใหนํ้ามนัหอมระเหยประมาณรอยละ 0.08 โดยมี citronellal

เปนสารระเหยท่ีมีมากท่ีสุด (นิจศิริ, 2534) จากการทดลองน้ีพบวา citronellal เปนสารประกอบใหกล่ินหลักของกล่ิน

รสตมยําโดยใหกล่ิน lemon fresh green-citrusy มีคา NIF และ SNIF เทากับ 100 และ 16.69 ตามลําดับ ขาเปนพืช

ท่ีมีเหงามีกล่ินหอมฉุนรสขมและเผ็ดรอน เหงาสดของขามีนํ้ามันหอมระเหยอยูประมาณรอยละ 0.04 (นิจศิริ,2534)

Tachakittirungrod และ Chowwanapoonpohn (2007) รายงานวาองคประกอบทางเคมีของนํ้ามันหอมระเหยขาม ี

1,8-cineole เปนสารประกอบหลักโดยคิดเปนรอยละ 46.22 ของสารประกอบระเหยท้ังหมด จากการทดลองน้ีพบวา 

1,8-cineole ใหกล่ิน citrus herbal mint spicy โดยมีคา NIF และ SNIF เทากับ 100 และ 9.16 ตามลําดับ 

สรุป
การวเิคราะหหาสารประกอบใหกล่ินในกล่ินรสตมยําโดยใชเทคนิค GC-O ดวยวิธี Detection frequency

analysis พบวามีสารประกอบใหกล่ินท้ังหมด 36 ชนิด โดยมเีพียง 7 ชนิด คือ β-pinene, 1,8-cineole , linalool,

citronellal, 4-terpinenol, neral และ geranial เปนสารประกอบท่ีใหกล่ินหลักซึ่งมีคา NIF มากกวารอยละ 80 โดย

สารประกอบ 1,8-cineole, citronellal และ citral (ประกอบดวย neral และ geranial) เปนสารประกอบระเหยหลักท่ี

พบในขา ใบมะกรูดและตะไคร ตามลําดับ

คําขอบคุณ
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ตารางที1่ สารประกอบท่ีใหกล่ิน (Aroma active compounds) ท่ีพบในกล่ินรสตมยาํ

Peak Compound RI1 NIF2 SNIF3 Odour description
1 ethanol 537 9.1 0.22 sweet
2 methylbutenol 615 9.1 0.19 herbal
3 α-pinene 932 36.4 2.64 fresh camphor earthy woody
4 camphene 947 54.5 4.55 camphor woody herbal fresh
5 β-pinene 993 90.9 5.43 herbal woody pine green
6 1,8-cineole 1034 100.0 9.16 citrus herbal mint spicy
7 β-ocimene 1049 54.5 1.32 citrus herb flower green woody
8 γ-terpinene 1059 27.3 1.18 lemon lime herbal
9 linalool 1102 81.8 6.60 flower citrus floral lemon orange
10 E,Z-alloocimene 1128 9.1 0.55 grassy
11 citronellal 1157 100.0 16.69 lemon fresh green-citrusy
12 4-terpinenol 1178 100.0 4.14 lemon lime herbal green
13 cis-carveol 1205 27.3 0.67 herbal spicy green
14 (Z)-citral, (Z)- neral 1241 100.0 16.05 citrus lemon green-citrusy
15 (E)-citral, (E)- geranial 1273 100.0 19.61 citrus lemon green-citrusy
16 geranyl formate 1303 9.1 0.63 citrus
17 methyl geranate 1321 18.2 0.67 flower green
18 δ-elemene 1333 9.1 0.27 woody
19 α-cubebene 1341 9.1 0.29 herbal
20 (-)-α- copaene 1369 72.7 4.62 spice herbal green-citrusy
21 neryl acetate 1383 45.5 1.63 fruity lemon lime sweet
22 (-)-β-elemene 1388 63.6 2.16 herbal fresh green-citrusy
23 methyl eugenol 1404 27.3 0.90 clove spice
24 caryophyllene 1413 63.6 2.17 green-citrusy spicy herbal
25 α-caryophyllene 1443 54.5 2.53 fruity woody mint green
26 β-farnesene 1454 63.6 2.67 fruity citrus-like woody
27 germacrene D 1471 9.1 0.21 spice
28 β-selinene 1475 27.3 0.33 herbal green-citrusy
29 α-selinene 1485 54.5 1.81 orange herbal green-citrusy
30 β-bisabolene 1504 9.1 0.27 herbal
31 δ-cadinene 1516 9.1 0.82 herbal
32 valencene 1523 18.2 0.61 orange green
33 trans-nerolidol 1560 27.3 0.78 floral
34 hinesol 1602 18.2 0.29 spicy pepper woody
35 (R)-γ-cadinene 1641 9.1 0.52 herbal
36 10s,11s-himachala-3(12),4-diene 1678 9.1 0.31 herbal

1
คา Retention index ที่คํานวณโดยใช HP-5 capillary column

2
รอยละของจํานวนผูทดสอบทีต่รวจพบกลิ่น

3
เวลาทั้งหมดเปนนาททีี่ผูทดสอบทุกคนตรวจพบกลิ่นได
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การผลิตไขมันทดแทนเนยโกโกแบบทนรอนจากไขมันปาลมท่ีผานกรรมวิธีการแยกลําดับสวน

Production of heat resistant cocoa butter replacer from fractionated palm oil

บุญญรัตน  ชูเนตร1 และโสภาค สอนไว1

Boonyarat Chunet1 and Sopark Sonwai1

บทคัดยอ
การใช hydrogenated palm oil (HPO) ทดแทนเนยโกโกในการผลิตช็อกโกแลตเคลือบในประเทศชวยลด

ตนทุนการผลิตแตช็อกโกแลตเคลือบไมสามารถทนอุณหภูมิสูงไดดีพอ ทําใหเกิดการหลอมเหลวท่ีอุณหภูมิหองไดงาย  

และ HPO ยังประกอบดวยกรดไขมันชนิดทรานส (trans-fatty acids) ซึ่งมีผลเสียตอสุขภาพ การนํานํ้ามันปาลม

สวนกลาง (palm mid fraction) ท่ีมีคาไอโอดีนประมาณ 43 มาทําการแยกสวนตอเพ่ือใหไดไขมันท่ีมีชวงการ

หลอมเหลวท่ีแคบลงและมีความสามารถทนรอนไดมากขึ้นน้ันจึงเปนอีกแนวทางเลือกหน่ึง  การแยกสวนแบบ dry

fractionation ท่ีอุณหภูมิ 39 oC แลวนํานํ้ามันเหลวแยกสวนมาตกผลึกตอท่ีอุณหภูมิ 23 และ 25 oC ตามลําดับน้ัน ทํา

ใหไดไขมันท่ีมีคาไอโอดีน 40.11 และ 40.29 ตามลําดับ  กรดไขมันท่ีเปนองคประกอบสวนใหญเปน ปารมิติก สเตีย

ริก และโอเลอิก ใหคาเปอรเซนตของแข็งท่ีอยูในรูปผลึกของไขมันหรือ solid fat content (SFC) ท่ีชวงอุณหภูมิหอง

ใกลเคียงกับไขมันทดแทนเนยโกโกท่ีไดจาก HPO ท่ีใชอยูแตใหคา SFC ท่ีอุณหภูมิ 36-40 oC มากกวาเล็กนอยซึ่งคาด

วาสามารถนําไปใชเปนไขมันทดแทนเนยโกโกท่ีทนความรอนไดโดยไมทําใหความรูสึกเปนไข (waxiness) เมื่อ

รับประทานมากเกินไป

คําสําคัญ : ไขมันทดแทนเนยโกโก นํ้ามันปาลมสวนกลาง การตกผลึกแยกสวน คาเปอรเซนตของแข็งท่ีอยูในรูปผลึก

ของไขมัน

Abstract
In Thailand, in order to minimize the production cost, most of cocoa butter replacers (CBR) used

for the production of chocolate coatings is made from hydrogenated palm oil (HPO). However, most of

the coatings produced are no able to resist high storage temperature and easy to melt at room

temperature. In terms of nutrition, HPO contains trans-fatty acids which can have a detrimental effect to

health. Dry fractionation of palm mid fraction with iodine value of 43, to obtain a specific fat with narrow

melting range that can resist to high temperature better is another option. The palm mid fraction was dry

fractionated in 2 steps: first at 39 oC to remove hard stearin and followed by dry fractionation at 23 or

25 oC. The iodine value of the two fractionates were 40.11 and 40.29, respectively. Both fractionates

consisted mainly of palmitic, stearic and oleic acids. The SFCs of the two fractionates were close to that

of the CBR made with hydrogenated palm oil at room temperature. At the temperature ranges 36-40oC

the two fats exhibited slightly higher SFC, implying that they could give a small degree of waxiness when

1 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย

Department of Food Technology, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University 73000, Thailand
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consumed. Nonetheless, this should be at an acceptable level and hence the two fats should be good

enough to be used as CBR.

Keywords : Cocoa butter replacer, palm mid fraction, fractionation, solid fat content

คํานําและวัตถุประสงค

งานวิจัยน้ีมีแนวคิดท่ีจะผลิตไขมันทดแทนเนยโกโกชนิดใหมจากนํ้ามันปาลมโดยใชกระบวนการแยกแบบ 

dry fractionation เพ่ือใหไดไขมันท่ีมีชวงจุดหลอมเหลวท่ีเหมาะสมไปผลิตเปนไขมันทดแทนเนยโกโกท่ีสามารถทน

ความรอนไดดี และปราศจาก trans-fatty acid ท้ังยังไดใชไขมันทดแทนเนยโกโกท่ีจะผลิตไดจากงานวิจัยน้ียังจะเปน

ไขมันท่ีผลิตจากวัตถุดิบท่ีมีอยูแลวภายในประเทศแทนการนําเขาจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะทําใหตนทุนในการผลิต

ผลิตช็อกโกแลตเคลือบลดลง นอกจากน้ีการผลิตไขมันทดแทนเนยโกโกจากพืชปาลมนํ้ามัน ซึ่งเปนหน่ึงในพืช

เศรษฐกิจของประเทศไทย ยังจะเปนการชวยเพ่ิมมูลคาใหกับนํ้ามันปาลมและสรางรายไดลงสูเกษตรกรชาวสวน

ปาลมนํ้ามันท่ีเปนระดับฐานรากท่ีสําคัญของประเทศอีกดวย

อุปกรณและวิธีการ

อุปกรณ

Palm Mid Fraction : PMF (IV 43) ( มรกต อินดัสตร้ีส จํากัด  (มหาชน) )

Cocoa powder จากบริษัทซีโน-แปซิฟค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด) จํากัด  แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

Hydrogenated palm oil (CT 38) จาก Kampas Edible Oil Sendirian Berhad , ประเทศมาเลเซีย

เคมีภัณฑสําหรับวิเคราะหองคประกอบทางเคมีและเคร่ืองไตเตรตอัตโนมัติ (METTER TOLEDO รุน T50)

เคร่ืองชั่งไฟฟา ทศนิยม 4 ตําแหนง (METTLER TOLEDO รุน AE200)

ชุดเคร่ืองมือสําหรับวิเคราะหองคประกอบทางเคมีไดแก คา Acid Value, คาไอโอดีน และคาสปอนิฟเคชัน

(Titrimetric Analysis of Edible Oils and Fats, Application Brochure 24, Mettler Toledo)

เคร่ือง Gas Chromatography, FID Detector ซึ่งใช Column AT-Wax ยาว 50 ซม. Film หนา 0.2 micron

อางควบคุมอุณหภูมิ ยี่หอ  Memmert รุน WNB 7 และ Thermometer ( Testo รุน T826 )

ชุดเคร่ืองกรองแยกไขมันแบบ Suction Flask ตอพวงกับปมสุญญกาศ ( Gast รุน DOA-V502-BN )

เคร่ือง pulse-Nuclear Magnetic Resonance (p-NMR) ( Bruker รุน minispec mq )

วิธีการ

1.นํา PMF ปริมาณ 800 กรัมใสในบีกเกอรขนาด 1,000 มล. ทําการหลอมเหลวจนอุณหภูมิสูงกวา 70 oC และละลาย

ท้ังหมด จากน้ันท้ิงใหเย็นตัวท่ีอุณภูมิหอง จนอุณหภูมิลดลงถึง 45 oC นําใสอางควบคุมอุณหภูมิท่ีตั้งไวท่ี 45 oC

เชนกัน แลวปรับลดอุณหภูมิเปน 39oC ปลอยใหอุณหภูมิของอางควบคุมอุณภูมิลดลงอยางชา ๆ จนเปน 39 oC แลว

ท้ิงไวเปนเวลา 24 ชม. ใหเกิดผลึกของไขมันจากน้ันกรองแยกเอาไขมันท่ีมีจุดหลอมเหลวสูงเกินไปท้ิงไปกอนโดยใชชุด 

Suction Flask ซึ่งตอพวงกับปมสุญญากาศ จากน้ันนํานํ้ามันเหลวท่ีไดมาใสในบีกเกอรขนาด 1,000 มล. แลวทําการ

หลอมเหลวจนอุณหภูมิสูงกวา 70 oC และละลายท้ังหมด จากน้ันท้ิงใหเย็นตัวท่ีอุณภูมิหอง จนอุณหภูมิลดลงถึง 39
oC นําใสอางควบคุมอุณหภูมิท่ีตั้งไวท่ี 39 oC เชนกัน แลวปรับลดอุณหภูมิไปยังคาท่ีตองการ เชน 25oC ปลอยให

อุณหภูมิของอางควบคุมอุณภูมิลดลงอยางชา ๆ จนเปน 25 oC ท้ิงไวเปนเวลา 24ชม. เพ่ือใหเกิดผลึกไขมันท่ีตองการ

จนสมบูรณ แลวนําไปกรองแยกเอานํ้ามันเหลวออกไปโดยวิธี Suction Flask เชนเดียวกันกับตอนแรก แลวนําสวน
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ของไขมันแข็งไปใชและศึกษาในขั้นตอนตอไป

2. นําตัวอยางไขมันท่ีไดจากขอ 1 มาทําการวัดรูปแบบการหลอมเหลวโดยดูจากคา Solid fat content (SFC) ท่ีแตละ

อุณหภูมิโดยใช เคร่ือง p-NMR วัดพรอมกับตัวอยางเนยโกโก และไขมันท่ีผลิตจาก HPO

3. นําคา SFC ท่ีวัดไดมาพล็อตกราฟกับอุณหภูมิ จากน้ันเลือกไขมันผสมมา 2 อัตราสวนท่ีใหคา SFC ท่ีอุณหภูมิ

ตางๆ สูงกวาของเนยโกโกและของไขมันท่ีผลิตจาก HPO และมีพฤติกรรมการหลอมเหลวท่ีเหมือนหรือใกลเคียงกับ

ของเนยโกโกมา เปนไขมันทดแทนเนยโกโกท่ีจะนําไปทดลองเพ่ือทําช็อกโกแลตเคลือบตอไป

4. ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมี และชนิดและปริมาณขององคประกอบกรดไขมัน ของไขมัน

ทดแทนเนยโกโกในอัตราสวนท่ีเลือกไว 2 อัตราสวน เทียบกับของเนยโกโกและของไขมันท่ีผลิตจาก hydrogenated

palm oil อันไดแก หาชนิดและองคประกอบกรดไขมัน โดยเคร่ือง GC ตามวิธี (AOAC,1995), คา slip melting point

(SMP), คาไอโอดีน (iodine value) และ saponification value (Spv)

ผลและวิจารณ

เมื่อนําไขมันท่ีไดจากการตกผลึกแยกสวนแบบ Dry fractionation มาวิเคราะหคา SFC ไดผลภาพท่ี 1

ภาพท่ี 1 SFC ท่ีอุณหภูมิตาง ๆ ของไขมันท่ีไดจากการแยกสวนแบบ dry fractionation ท่ีชวงอุณหภูมิตาง ๆ (oC)

เทียบกับ HPO (CT38)
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จากภาพท่ี 1 สามารถแปรผลและมีขอสังเกตุตาง ๆ คือ ไขมันท่ีไดจากการตกผลึกแบบ dry fractionation

แบบ 2 ขั้นตอนท่ีชวงอุณภูมิ 23 กับ 37 oC และ ท่ีชวงอุณหภูมิ  25 กับ  37 oC น้ันมีคา SFC ท่ีอุณหภูมิตาง ๆ ต่ํา

เกินไปเมื่อเทียบกับ HPO ซึ่งคาดวาจะมีสมบัติท่ีทนรอนนอยกวาเมื่อนําไปทําช็อกโกแลตเคลือบ  จึงไมเหมาะสมท่ีจะ

เลือกใช สําหรับไขมันท่ีไดจากการตกผลึกท่ีชวงอุณภูมิ 23 กับ 39 oC และท่ี 25 กับ  39 oC น้ันมีคา SFC ท่ีอุณหภูมิ

ตาง ๆ ใกลเคียงกับ CT38 และท่ีอุณหภูมิเกินกวา 36 oC น้ันกลับให SFC ท่ีสูงกวา CT 38 ซึ่งคาดวาจะมีสมบัติท่ีทน

รอนมากกวาเมื่อนําไปทําช็อกโกแลตเคลือบและไมมากเกินไปซึ่งคาดวาจะไมทําใหเกิดความรูสึก waxiness มากนัก  

จึงมีเหมาะสมท่ีจะเลือกใชไขมันท้ัง 2 ชนิดเพ่ือการผลิตไขมันทดแทนเนยโกโกแบบทนรอน เน่ืองจากในการศึกษาน้ีใช

ระบบการแยกแบบสุญญากาศคาดวาหากเปล่ียนระบบการแยกไขมันไปเปนระบบ Membrane press filter (อางอิง

จากการศึกษาของ Marc และคณะ, 2007) ในการผลิตในระดับอุตสาหกรรมจริง ๆ จะทําให Olein yield สูงขึ้น

หมายความวานํ้ามันเหลวถูกแยกออกจากไขมันแข็งท่ีตองการนําไปใชเปนไขมันทดแทนเนยโกโกไดดีมากขึ้น จงึนาจะ
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ทําใหไดไขมันท่ีไดท่ีมีคา IV ต่ําลงและใหคา SFC สูงขึ้นอีกในแตละอุณหภูมิซึ่งนาจะใหคุณสมบัติการละลายและการ

ทนรอนท่ีเทากับหรือมากกวา HPO ท่ีใชอยูได 

หลังจากน้ันนําไขมันท่ีเลือกมาทําการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีไดผลดังตารางท่ี 1 และ 2

ตารางท่ี 1 องคประกอบกรดไขมัน จากไขมันท่ีไดจากการทํา Dry fractionation เปรียบเทียบกับ Hard palm mid

fraction เร่ิมตน HPO และ Cocoa butter

Fat Sample
Fatty acid composition (%)

C12:0 C14:0 C16:0 C16:1 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 C20:0 C22:0 C24:0

Hard PMF 0.87 1.15 51.48 0.10 4.22 35.49 6.76 0.11 0.29 0.04 0.07

Cocoa butter 0.00 0.08 25.75 0.17 36.29 33.63 2.51 0.15 0.96 0.21 0.23

HPO (CT38) 3.66 2.14 34.79 0.23 4.74 53.71 0.30 0.00 0.28 0.04 0.10

Fractionate 25-39 oC 0.25 1.36 56.07 0.08 4.60 31.89 5.24 0.07 0.29 0.04 0.09

Fractionate 23-39 oC 0.25 1.38 55.54 0.08 4.76 32.36 5.05 0.09 0.30 0.07 0.12

ตารางท่ี 2 แสดงคา Saponification, IV และ Slip Melting point ของไขมันท่ีไดจากการทํา Dry fractionation

เปรียบเทียบกับ Hard PMF เร่ิมตน, Cocoa butter และ HPO

Fat Sample
Chemical/Physical property

Saponification Value (mgKOH/g) Iodine Value (gI2/100g) Slip Melting point (oC)

Hard PMF 202.35 45.5 41.0

Cocoa butter 198.48 36.0 25.0

HPO (CT38) 205.99 49.9 38.0

Fractionate 25-39 oC 204.32 40.3 39.0

Fractionate 23-39 oC 204.86 40.1 40.0

สรุป

ไขมันทีไ่ดจากการตกผลึกแยกสวนแบบ dry fractionation 2 ขัน้ตอนที่ชวงอุณภูมิ 23-39 oC และ ที่ชวง
อุณหภูมิ  25-39 oC น้ันมีคา SFC ที่อุณหภูมิตาง ๆ ใกลเคียงกับ HPO และที่อุณหภมูิเกินกวา 36 oC น้ันกลับให 
SFC ที่สูงกวา ซ่ึงคาดวาจะมสีมบัติทีท่นรอนมากกวาเมื่อนําไปทําช็อกโกแลตเคลือบ จงึเหมาะสมที่จะเลือกใช
ไขมันทัง้ 2 ชนิดเพื่อการผลิตไขมันทดแทนเนยโกโกแบบทนรอนตอไป
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ความคงตัวของสารใหกล่ินรสในนํ้ามันหอมระเหยจากมะนาวท่ีอยูในรูปของอิมัลชันแบนํ้ามัน

ในนํ้าแบบดับเบิ้ลเลเยอร โดยใชโซเดียมโดดิซิลซัลเฟต-ไคโตซานเปนสารใหความคงตัว
Stability of lime oil flavor in double-layer oil-in-water emulsion with sodium dodecyl sulfate-

chitosan as stabilizer

ณัฏฐวรรณ ชอดอกไม1 อรุณศรี ลีจีรจําเนียร1 และโสภาค สอนไว1

Nattawan Chordokmai1 , Arunsri Leejeerajumnean1 and Sopark Sonwai1

บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีศึกษาการใชเทคนิค layer by layer โดยใชโซเดียมโดดิซิลซัลเฟตและไคโตซานเปนสารใหความ

คงตัวในการทําอิมัลชันแบบนํ้ามันในนํ้าของนํ้ามันมะนาว เปรียบเทียบกับการใชกัมอาราบิค พบวาการใชโซเดียมโดดิ

ซิลซัลเฟตและไคโตซานสามารถเพ่ิมความคงตัวของระบบอิมัลชันนํ้ามันในนํ้า โดยสามารถยับยั้งการเส่ือมเสียของ

สารประกอบจําพวกเทอรพีนและแอลดีไฮดซึ่งเปนองคประกอบหลักท่ีมีความสําคัญในนํ้ามันหอมระเหยมะนาวจาก

ปฏิกิริยาออกซิเดชันและยับยั้งสารประกอบใหกล่ินท่ีไมพึงประสงคได หลังจากการเก็บเปนเวลา 7 เดือนพบวา

สารประกอบท่ีสําคัญซึ่งไดแก ลิโมนีน เบตา-ไพนีน และแอลฟา-เทอรพีนีออล มีอัตราการลดลงนอยกวาอยางมี

นัยสําคัญ(p<0.05)ในขณะท่ีซิตรัลมีอัตราการลดลงมาก แตอยางไรก็ตามพบวาสารประกอบท่ีใหกล่ินท่ีไมพึงประสงค 

ไดแก ลิโมนีนออกไซด คารโวนและเบอนีออล จะพบไดนอย ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากโครงสรางของประจุบวกของไคซาน

และความหนาของอิมัลชันท่ีใชปกคลุมหยดนํ้ามันจากการสรางพันธะหรือเกิดสารเชิงซอนของโซเดียมโดดิซิลซัลเฟต-

ไคโตซานจึงสามารถยับยั้งการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชั่นจาก free-radical ไดดีโดยอาศัยแรง electrostatic repulsion

คําสําคัญ : นํ้ามันมะนาว อิมัลชั่น เทคนิค layer-by-layer โซเดียมโดดิซิลซัลเฟต ไคโตซาน ปฏิกริยาออกซิเดชัน 

Abstract
This research studied the double-layer oil-in-water (o/w) emulsion produced with layer by layer

technique using sodium dodecylsulfate (SDS)-chitosan as stabilizers compared with single-layer o/w

stabilized with gum arabic (GA). It was discovered the double-layer emulsion with SDS-chitosan as

stabilizers was relatively stable. The decrease in the amount of terpene and aldehyde, which are main

volatile compounds in lime oil, by oxidation reaction was noticeably reduced. After 7 months of storage,

the amount of citral, limonene, beta-pinene and alpha-terpineol slightly decreased (p<0.05) and the

formation of undesirable off-flavor compounds such as limonene oxide, carvone and berneol was less

when compared with that of the single-layer GA emulsion. It was possible that in the SDS-chitosan

emulsion the formation of a cationic and thick emulsion droplet interface could repel pro-oxidant or free-

radical by using electrostatic repulsion, leading to high emulsion stability.

Keywords : Lime oil, emulsion, layer by layer , sodium dodecylsulfate, chitosan, oxidative reaction
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Department of Food Technology, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand.
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คํานําและวัตถุประสงค
โดยท่ัวไปแลวสารใหกล่ินรสในผลไมตระกูลซิตรัส เชนมะนาวมักอยูในรูปของ oil soluble และมีสารใหกล่ิน

รสท่ีสําคัญคือลิโมนีนและซิตรัล เปนตน ดังน้ันในการนํานํ้ามันหอมระเหยของผลไมตระกูลดังกลาวมาประยุกตใชจึง

ตองมีการนํามาทําใหอยูในรูปของอิมัลชันแบบนํ้ามันในนํ้า (โดยท่ัวไปในแบบ ซิงเกิ้ลเลเยอร) โดยใช กัมอาราบิค

(GA) เปนสารใหความคงตัว (Surh และคณะ, 2005) แตอยางไรก็ตามสารใหกล่ินรสท่ีผานระบบอิมัลชันโดยใชกัม

อาราบิคท่ีเปนแบบ single-layer น้ีจะมีอายุการเก็บส้ัน เพียง 4 เดือนก็จะพบวามีกล่ินท่ีแตกตางไปจากเดิม (off-

flavor) รวมถึงมีลักษณะทางกายภาพท่ีเสียไปคืออิมัลชันเกิดการแยกชั้น ซึ่งเปนระยะเวลาท่ีส้ันกวาท่ีทาง

อุตสาหกรรมตองการใหเปน คือประมาณ  6 - 8 เดือน โดยท่ัวไปแลวการเก็บรักษาสารใหกล่ินรสโดยใชระบบอิมัลชัน

น้ีนอกจากการทําแบบ single-layer แลวยังสามารถทําไดโดยใชระบบอิมัลชันแบบ double-layer ดวยเชนกัน ซึ่งมี

การทดลองและพบวาจะใหประสิทธิภาพในการเก็บรักษาสูงกวาแบบ single-layer (Djordjevic และคณะ, 2007)

นอกจากน้ียังมีการรายงานวาการเก็บรักษาสารใหกล่ินรสชนิดซิตรัล ซึ่งเปนสารใหกล่ินรสชนิดหน่ึงในผลไมตระกูลซิ

ตรัส ดวยระบบอิมัลชันแบบดับเบ้ิลเลเยอรโดยใชโซเดียมโดดิซิลซัลเฟตและไคโตซาน (SDS-chitosan) เปนสารให

ความคงตัวน้ัน มีประสิทธิภาพสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพในการเก็บรักษาสารใหกล่ินรสดังกลาวดวย

ระบบอิมัลชันแบบ single-layer โดยใช GA เปนสารใหความคงตัว (Djordjevic และคณะ, 2008) จึงเปนท่ีมาของ

งานวิจัยน้ีท่ีตองการศึกษาถึงประสิทธิภาพในการเก็บรักษาสารใหกล่ินรสของนํ้ามันหอมระเหยจากมะนาวหรือ lime

oil ดวยระบบอิมัลชันแบบ double-layer โดยใช SDS-chitosan (double-layer SDS-Chitosan) เปนสารใหความคง

ตัว  โดยจะทําการศึกษาเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพในการเก็บรักษาสารใหกล่ินรสดังกลาวดวยระบบอิมัลชันแบบ

ซิงเกิ้ลเลเยอรสองระบบท่ีใช โซเดียมโดดิซิลซัลเฟต (single-layer SDS) และ กัมอาราบิค ( single-layer GA) เปน

สารใหความคงตัว ตามลําดับ 

อุปกรณและวิธีการ
เตรียมอิมัลชั่นท้ัง 3 ระบบคือ single-layer GA, single-layer SDS, double-layer SDS-Chitosan ตาม

กรรมวิธีของ Djordjevic และคณะ (2007) จากน้ันนําอิมัลชันท่ีไดมาศึกษาลักษณะตางๆ ทางดานกายภาพ ดังน้ี 1)

ลักษณะจุลภาคของดร็อปเล็ท ดวยกลองจุลทรรศน (Olympus, CHS, Japan) พรอมกลองถายภาพ (Olympus, C-

7070WZ, Japan) เพ่ือตรวจสอบการเกิดการเกาะหรือรวมตัวกันของดร็อปเล็ทนํ้ามัน 2)ศึกษาการกระจายตัวของ

ขนาดอนุภาคนํ้ามัน โดยใช laser light scattering และ 3)ศึกษาความคงตัวตอการแยกชั้นครีม ดวยการวัดดัชนีการ

แยกชั้นครีม (creaming index: CI) จากน้ันนํามาศึกษาทางดานเคมี 1)วิเคราะหปริมาณของสารใหกล่ินรสท่ีสําคัญ

ของนํ้ามันมะนาวสด (fresh lime oil) และ ในอิมัลชันท่ีผลิตไดท้ัง 3 ระบบโดยใช GC-MS และ GC-O เพ่ือทําการ

วิเคราะหและเปรียบเทียบสารใหกล่ินท่ีสําคัญในนํ้ามันมะนาว (lime oil)รวมท้ังเพ่ือบงชี้วาสารใหกล่ินสําคัญใดใน 

lime oil ท่ีควรนํามาใชเพ่ือเปนการติดตามวา lime oil ท่ีนํามาผลิตดวยอิมัลชันท้ัง 3 ระบบวา ระบบใดมีประสิทธิภาพ

ในการเก็บรักษาสารใหกล่ินรสใน lime oil ไดมากกวา จากน้ัน 2)วิเคราะหปริมาณของสารสําคัญและปริมาณสารท่ีให 

off-flavor คือ ลิโมนีนออกไซด คารโวน เบอนีออล และอ่ืนๆ ทุกๆ 1 เดือนเปนเวลา 6 – 8 เดือนดวย GC-MS รวมท้ัง

3)ทําการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส (sensory evaluation) ของนํ้ามันมะนาวโดยการผสม นํ้ามันมะนาวท่ี

ผานการผลิตเปนอิมัลชันท้ัง3ระบบในเคร่ืองดื่มนํ้ามะนาว 6% โดยการวางแผนการทดสอบแบบ Triangle
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ผลและวิจารณ
ผลการศึกษาทางกายภาพของอิมัลชันท้ัง 3 ระบบในแงของโครงสรางทางจุลภาคและการกระจายตัวของ

อนุภาค รวมท้ังวัดอัตราการแยกชั้นครีม แสดงไดดังภาพท่ี 1 และ 2 และตารางท่ี 1 ตามลําดับ ซึ่งจากภาพท่ี 1 และ 2

จะเห็นวาโครงสรางของอิมัลชันและการกระจายตัวของขนาดหยดนํ้ามันมีความสอดคลองกัน โดยพบวาขนาดหยด

นํ้ามันท้ัง 3 ระบบมีขนาดอยู 0.4-10 ไมโครเมตร ซึ่งเปนชวงของขนาดท่ีเหมาะสม เน่ืองจากผลิตภัณฑอาหารสวน

ใหญควรมีขนาดเสนผานศูนยกลางอนุภาคนํ้ามันอยูระหวาง 0.1-100 ไมโครเมตรจึงจะมีความเสถียร อยางไรก็ตาม

ขนาดของหยดนํ้ามันในอิมัลชั่นระบบ single-layer GA มีความไมสม่ําเสมอมากท่ีสุด โดยมีหยดนํ้ามันขนาดใหญ

กวาปรกติจํานวนหน่ึงกระจายอยูในระบบ หยดนํ้ามันในอิมัลชั่นระบบ single-layer SDS มีความสม่ําเสมอของขนาด

ท่ีดี และขนาดของหยดนํ้ามันคอนขางเล็ก สวนในระบบ double-layer SDS-Chitosan น้ันมีขนาดของหยดนํ้ามัน

และความสม่ําเสมอของขนาดท่ีดี  โดยผลการทดลองดังกลาวสอดคลองกับการแยกชั้นครีมดังแสดงในตารางท่ี 1

โดยพบวาเปอรเซ็นตการแยกชั้นครีมมีคาเปน 0 ท่ีระยะการเก็บท่ีเดือนท่ี 0-2 ในอิมัลชันระบบ single-layer GA แตใน

เดือนท่ี 3-8 พบวาเกิดการแยกชั้นครีมขึ้นคิดเปนเปอรเซ็นตท่ี 10, 25, 30, 32 และ 42 ตามลําดับ ในขณะท่ีไมพบการ

เกิดแยกชั้นครีมในอิมัลชันระบบ single-layer SDS และ double-layer SDS-Chitosan ขอมูลดังกลาวขางตนแสดง

ใหเห็นวาประสิทธิภาพในการใชเปนสารใหความคงตัวมีมากกวาใน SDS-chitosan, SDS เมื่อเปรียบเทียบกับ GA

นอกจากน้ีจากการเก็บรักษาเปนระยะเวลา 8 เดือนและทําการศึกษาทางเคมีพบวาปริมาณของ ลิโมนีน เบ

ตา-ไพนีน และแอลฟา-เทอรพีนีออล ซึ่งเปนสารองคประกอบท่ีทําใหเกิดกล่ินรสท่ีสําคัญของ lime oil จะมีปริมาณ

ลดลงตามอายุการเก็บเน่ืองจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ในทุกชุดการทดลอง แตจะ

ลดลงมากท่ีสุดในอิมัลชั่นระบบ single-layer GA รองลงมาคือระบบ single-layer SDS และลดลงนอยท่ีสุดในระบบ

double-layer SDS-Chitosan ยกเวนปริมาณซิตรัลซึ่งจะลดลงมาก แตอยางไรก็ตามพบวาปริมาณของสารท่ีทําให

เกิดกล่ินไมพึงประสงค ไดแก ลิโมนีนออกไซด คารโวนและ เบอนีออล จะมีปริมาณเพ่ิมขึ้น ดังแสดงดังภาพท่ี 3

รวมท้ังจากการประเมินทางดานประสาทสัมผัสโดยใชการทดสอบแบบ triangle พบวาผูทดสอบสามารถบอกความ

แตกตางระหวางนํ้ามันมะนาวสดและเคร่ืองดื่มนํ้ามะนาวท่ีเตรียมดวยอิมัลชั่นระบบ single-layer GA ไดอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ในขณะท่ีไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ระหวางนํ้ามัน

มะนาวสดและเคร่ืองดื่มนํ้ามะนาวท่ีเตรียมดวยอิมัลชั่นระบบ single-layer SDS และ double-layer SDS-Chitosan

สรุป
จากการศึกษาความคงตัวของ lime oil เมื่อนํามาทําเปนอิมัลชันแบบนํ้ามันในนํ้าระบบ double-layer โดย

การใชเทคนิค layer by layer โดยการใช SDS รวมกับ chitosan เปนสารใหความคงตัว โดยทําการเปรียบเทียบ

กับอิมัลชั่นระบบ single-layer GA และอิมัลชั่นระบบ single-layer SDS พบวาการใช SDS รวมกับ chitosan

สามารถเพ่ิมความคงตัวของระบบอิมัลชันนํ้ามันในนํ้าโดยยับยั้งการลดลงของซิตรัล ลิโมนีน เบตา-ไพนีน และ

แอลฟา-เทอรพีนีออล รวมท้ังยับยั้งการเกิดลิโมนีนออกไซด คารโวนและ เบอนีออล ท่ีระยะเวลาการเก็บ 7 เดือน เมื่อ

เปรียบเทียบกับการใช GA หรือ SDS เปนสารใหความคงตัวเพียงอยางเดียว (p<0.05)
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ตารางที่ 1 แสดงเปอรเซ็นตการเกิด creaming ในอิมัลชัน GUM, SDS และ SDS-CHITOSAN ท่ีระยะเวลาการเก็บท่ี

เดือนท่ี 0 - 7

ภาพที่ 1 ลักษณะของอิมัลชันจากการใชกลองจุลทรรศนของอิมัลชัน (a) GA-emulsion (b) SDS-emulsion และ 

(c)SDS-chitosan emulsion
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ภาพที่ 2 การกระจายตัวของหยดนํ้ามันในอิมัลชัน GA-emulsion ,SDS-emulsion และ SDS-chitosan emulsion

a b

c d
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ภาพที่ 3 กราฟแสดงปริมาณของสารประกอบสําคัญและสารใหกล่ินท่ีไมพึงประสงคของอิมัลชั่นใน GA, SDS และ 

SDS-Chitosan ท่ีระยะเวลาการเก็บรักษา 0-8 เดือน (a) D-limonene, (b) alpha-terpineol, (c) Neral,

(d) Geranial, (e) beta-pinene, (f) limonene oxide, (g) carvone และ (h) borneol

e
f

g h
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การวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการใชเว็บไซต**โดยใชแบบจําลอง

สมการโครงสราง
An analysis of cause-oriented factors influencing satisfaction in the website using with

structural equation modeling

กีฬา จินตนากรพันธ1 และสมชาย ปราการเจริญ1

Kela Jintanakornpurn1 and Somchai Prakancharoen1

บทคัดยอ
การวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูใชเว็บไซต โดยใชแบบจําลองสมการโครงสราง 

ผูวิจัยไดรวบรวมตัวชี้วัดจากการศึกษาวรรณกรรมอางอิงไดจํานวน 27 ตัวชี้วัด หลังจากน้ันนํามาจัดทําเปน

แบบสอบถามและทําการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 201 ตัวอยาง ทําการวิเคราะหปจจัย สามารถสกัด

ได 5 ปจจัย จากน้ันทําการวิเคราะหสมการโครงสรางพบวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจน้ันมากท่ีสุดมีอยู 2

ปจจัยดวยกัน คือ สารสนเทศและการออกแบบเว็บไซตและความงายในการใชงานและจดจําชื่อเว็บไซต  น่ัน

หมายความวา ถาตองการเพ่ิมอิทธิพลตอความพึงพอในการใชเว็บไซต ควรพิจารณาจากปจจัยท้ัง 2 ปจจัยน้ีเปนหลัก 

ท้ังน้ีเพ่ือเปนแนวทางใหแกผูพัฒนาเว็บไซตไดนําไปปรับปรุงแกไขใหเว็บไซตมีความนาสนใจ และตรงตามความ

ตองการของผูใชงาน จากการทดสอบความแมนยําของแบบจําลองพบวาคาความแมนยําในการพยากรณของ

แบบจําลองมีคาเทากับ 18.22%

คําสําคัญ : แบบจําลองสมการโครงสราง การวิเคราะหปจจัย

Abstract
An analysis of cause-oriented factors influencing satisfaction in the website using with structural

equation modeling. The researchers collected metrics from the study of literary references to 27 metric

then be made to survey and collect data from a sample group of 201 samples and analysis of factors can

be extracted 5 factors, from the analysis equation. The structural equation analysis showed that factors

influencing satisfaction that most are 2 factors together is the information and site design, ease of use

and name recognition site. To increase their influence means that the satisfaction of the site should be

determined by the 2 factors are the main factors. The approach to the development site to be amended

to interesting sites and meet the needs of users from testing the accuracy of the model found that the

accuracy of forecasting models is equal to 18.22%

Keywords : Factor Analysis, Structural Equations, Structural Equation Modeling

1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย

Faculty of Information Technology, King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Bangsue, Bangkok 10800, Thailand
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คํานําและวัตถุประสงค
ปจจุบันเว็บไซตไดมีการพัฒนาขึ้นอยางหลากหลายและมีจํานวนมากมายเน่ืองจากปจจัยหลายๆ อยางท่ีทํา

ใหกระบวนการผลิตไมยุงยาก เชน มีโปรแกรมท่ีใชสําหรับการออกแบบเว็บไซตท่ีใหใชงานไดงายขึ้นเคร่ืองมือและ

อุปกรณท่ีใชก็มีราคาไมสูงนัก โดยในการพัฒนาเว็บไซตน้ันเปนสวนประกอบท่ีสําคัญท่ีจะทําใหผูใชสวนใหญตัดสินใจ

ท่ีจะเขาไปเยี่ยมชมหรือออกไปจากเว็บไซต โดยการพัฒนาเว็บไซตน้ัน*หนาโฮมเพจซึ่งจัดเปนหนาท่ีสําคัญท่ีสุดของ

เว็บไซต เพราะจะเปนหนาท่ีรวมเอาความนาสนใจหรือการเชื่อมโยงไปยังหนาตางๆ*เอาไวท้ังหมด*โดยหนาโฮมเพจ

น้ันควนจะแสดงถึงขอมูลเหลาน้ัน*ไดอยางสะดวกเพ่ือดึงดูดใหผูใชทองไปในเว็บไซตตอไป ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัย

จึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาและวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการใชเว็บไซต โดยใชแบบจําลอง

สมการโครงสราง*โดยจะศึกษาหาเทคนิคในการเลือกตัวชี้วัดและการกําหนดนํ้าหนักของตัวชี้วัด*โดยวิธีทางสถิติสอง

วิธี คือ*การวิเคราะหปจจัย* (Factor Analysis) *และการพัฒนาแบบจําลองสมการโครงสราง* (Structural Equation

Model)

อุปกรณและวิธีการ
การศึกษาและวิเคราะหปจจัยเชงิสาเหตุท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการใชเว็บไซต มีขั้นตอนการดาํเนินงาน

ดังน้ี

1.*ศึกษาและรวบรวมตัวชี้วดั ท่ีมกีารอางอิงตอความพึงพอใจในการใชเว็บไซตหรือตําราท่ีเกี่ยวของ

2.*จัดสรางแบบสอบถามและรวบรวมขอมูล ซึ่งในการสรางเคร่ืองมือตางๆท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

สามารถสรุปตวัชีว้ัดไดดงัตารางท่ี 1

ตารางที่ 1 ตัวชีว้ัดและความหมายของตัวชี้วดั

ตัวชีว้ัด ความหมายของตัวชี้วดั ตัวชีว้ัด ความหมายของตัวชี้วดั

Zw1_1 ความสวยงามของการออกแบเวบ็ไซต

โดยรวม

Zw1_2 เอกลักษณของการออกแบบเว็บไซต

Zw1_3 ความสวยงามของการออกแบบโลโก Zw1_4 ความสวยงามของการจัดองคประกอบบน

เว็บไซต

Zw1_5 ความสวยงามขององคประกอบตางๆท่ีใชใน

เว็บไซต

Zw1_6 ความสวยงามของการออกแบบเมนู

Zw1_7 ความสวยงามของการออกแบบตัวอักษร Zw1_8 ความสวยงามของการออกแบบตัวอักษร

Zw1_9 ความสวยงามในการจดัวางตัวอักษร Zw1_10 ความสวยงามของการออกแบบสี

Zw1_11 ความสวยงามของการออกแบบภาพ 

กราฟฟกและพ้ืนภาพ

Zw1_12 ความสวยงามของการออกแบบ

ภาพเคล่ือนไหว

Zw2_1 ชื่อท่ีอยูของเว็บไซต (URL) สามารถจดจําได

งาย

Zw2_2 โครงสรางของเว็บไซตไมซ้าํซอนงายตอการ

ใชงาน

Zw2_3 สารสนเทศถูกแบงออกเปนหัวของายตอการ

ใชงาน

Zw2_4 เมนูฟงกชันเขาใจงายใชงานสะดวก
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ตัวชีว้ัด ความหมายของตัวชี้วดั ตัวชีว้ัด ความหมายของตัวชี้วดั

Zw2_5 ภาพหรือสัญรูป (icon) ท่ีใชเชื่อมโยง (ล้ิงค)

เขาใจงาย

Zw2_6 คําหรือวลีท่ีใชในการเชื่อมโยง*(ล้ิงค)*มี

ความชดัเจน

Zw2_7 มีจํานวนการเชื่อมโยง (ล้ิงค) ท่ีเหมาะสม Zw2_8 ตัวอักษรท่ีใชในเว็บไซตอานงายสบายตา

Zw2_9 โทนสีท่ีเลือกใชสบายตาสะดวกตอการใช Zw2_10 ความยาวของเว็บเพจแตละหนาเหมาะสม

Zw2_11 ใชเวลาในการโหลดขอมูลเหมาะสม Zw2_12 การใสองคประกอบอ่ืนๆเพ่ิมเติม*เชน

กระดานขาวเปนตน

Zw3_1 สารสนเทศท่ีนําเสนอโดยรวม Zw3_2 สารสนเทศดานวิชาการตางๆ

Zw3_3 สารสนเทศดานขาวสารและขอมลูท่ีทันสมัย

3.*การหาคุณภาพของแบบสอบถาม ผูวิจยันําแบบสอบถามฉบับรางไปทดลองใช (Tryout) กับกลุมตัวอยาง 

30 ตัวอยาง ซึง่มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.905(คาท่ีไดควรเกิน0.8)

4.*การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) นําแบบสอบถามท่ีไดเก็บขอมูลจากกลุมตวัอยางจาํนวน 201

ตัวอยาง แลวทําการวิเคราะหปจจัยโดยใชการสกดัปจจยัแบบ PCA และทําการหมุนแกนแบบมุมฉาก พบวา

KMO = 0.911 และคา Cumulative variance explained = 53.982% น่ันคือการสกัดปจจัยไดผานเกณฑท่ีนาเชื่อถือ

และไดคาปจจัยดงัตารางท่ี 2

ตารางที่ 2 ปจจัยและตัวชี้วดัปจจัย

ปจจัย ตัวชีว้ัด

F1 Zw3_2, Zw3_1, Zw2_8, Zw2_9, Zw3_3, Zw2_5, Zw2_4, Zw2_6, Zw2_7

F2 Zw1_3, Zw1_12, Zw1_1, Zw1_4, Zw1_11, Zw1_9, Zw1_2

F3 Zw1_6, Zw1_7, Zw1_5, Zw1_10, Zw1_8

F4 Zw2_2, Zw2_10, Zw2_1, Zw2_3

F5 Zw2_12, Zw2_11

5.*การสรางแบบจาํลองสมการเชิงโครงสรางปจจัยท่ีไดจากการวเิคราะห จะถูกนํามาสรางแบบจําลอง

สมการโครงสรางตัง้ตน ดงัภาพท่ี 1

ภาพที่ 1 แบบจําลองสมการโครงสรางตั้งตน
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6. การประมาณคาความแมนยํา*(Accuracy*Evaluation) หลังจากท่ีไดสมการในการพยากรณแลว*ในการ

ประมาณความพึงพอใจของผูใชเว็บไซต ผูวิจัยไดใชสมการน้ีในการประมาณคาตัวแปร Stat_Web ของกลุมตัวอยาง

อีก*30*ตัวอยาง นําคาตัวแปรอิสระคํานวณหาคาตัวแปร Ze4_1 ผลลัพธท่ีไดจะเปนคาประมาณความพึงพอใจในการ

ใชเว็บไซต

ผลและวิจารณ
หลังจากสรางแบบจําลองสมการโครงสรางตั้งตนแลว ทําการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ 

(Regression Weight) ระหวางตัวแปรตางๆ ท้ังหมดในแบบจําลองแลวทําการวิเคราะหใหมพรอมท้ังทําการสรางเสน

เชื่อมความสัมพันธและคํานวณหาคาทิศทางของความสัมพันธท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยการตรวจสอบคาสถิติ ดังน้ี

Chi-square (χ2) = 87.1, Degree of Freedom (df) = 69, P-Value for test of Close Fit = 0.069 (คาท่ีสอดคลอง

กับขอมูลควรมากกวา 0.05), Goodness of Fit Index (GFI) = 0.942 (คาท่ีสอดคลองกับขอมูลควรมากกวา 0.9),

Adjust Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.912 (คาท่ีสอดคลองกับขอมูลควรมากกวา 0.9), Root Mean Square

Error of Approximation (RMSEA) = 0.036 (คาท่ีสอดคลองกับขอมูลควรนอยกวา 0.06) สามารถสรุปไดวาคาสถิติ

ผานเกณฑขั้นต่ํา จึงยอมรับไดในความเขากันดีของแบบจําลองกับขอมูลตัวอยางท่ีนํามาทําการวิเคราะห โดยแบบ

จําลองสมการเชิงโครงสรางท่ีเขากันไดดี ดังภาพท่ี 2

ภาพที่ 2 แบบจําลองสมการโครงสรางท่ีเหมาะสม

สรุป
จากแบบจําลองสมการโครงสรางท่ีเหมาะสมในภาพท่ี 2 สามารถสรางสมการท่ีไดจากการวเิคราะหปจจัย

เชิงสาเหตุท่ีมีผลตอความพึงพอใจการใชเว็บไซต มีสมการดังน้ี

Zw4_1 (คาคะแนนมาตรฐานความพึงพอใจในการพยากรณ) = 0.45*Stat_Web +e41 (1)

Stat_web = 0.39*F1+0.66*F4 (2)

F1*=*0.53*Zw3_2+0.59*Zw3_1+0.59*Zw2_8+0.60*Zw2_9+0.51*Zw3_3+0.66*Zw2_5+

0.76*Zw2_4+0.69*Zw2_6+0.64*Zw2_7 (3)

F2= 0.67*Zw2_2+0.23*Zw2_10+0.49*Zw2_1+0.78*Zw2_3 (4)
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คา e41 มีคาเทากับ 0.789 ไดมาจากการเปดตาราง

จากสมการขางตนสามารถนําไปหาคาเฉล่ีย MMRE ของงานวิจยั จากกลุมตวัอยางจํานวน 30 คาเปนรอย

ละของความคลาดเคล่ือนเฉล่ียของการประมาณการของแบบจาํลองอยูท่ี 18.22%

สามารถตีความหมายไดวา ถาความพึงพอใจท่ีพยากรณไดมคีา 80% คือ ± MMRE ซึ่งหมายถึง คาความ

พึงพอใจอาจเทากับ 61.78% หรือ 88.22%
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ระบบแสดงสถานะท่ีจอดรถภายในลานจอดรถโดยแสดงผลผานเว็บไซต และหนาจอแสดงผล

Parking lots location system by showing on website and display screen

ธนชัย โตสวัสดิ์1 และสมชาย ปราการเจริญ2

Tanachai Tosawat1 and Somchai Prakancharoen2

บทคัดยอ
บทความที่ไดจัดทําขึ้นน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อสรางแบบจําลองระบบแสดงสถานะท่ีวางสําหรับจอดรถภายในลาน

จอดรถพัฒนารวมกับเทคโนโลยีอารเอฟไอดีเพื่อเพ่ิมความสะดวกแกผูใชรถ และมีการรักษาความปลอดภัยในทรัพยสิน

ของผูใชบริการลานจอดรถเพ่ิมขึ้น โดยรับคาจากเซ็นเซอรท่ีติดตั้งในแตละชองจอดรถเพื่อนําไปแสดงผลผานทางหนา

จอแสดงผลและเว็บไซตซึ่งอาจเรียกใชจากโทรศัพทเคล่ือนที่ ใชระบบอารเอฟไอดีเปนตัวอานและบันทึกขอมูล ซึ่งจะเก็บ

ขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของรถ ชื่อผูขับ รวมไปถึงการบันทึกเวลาเขา-ออก โดยจะติดตั้งระบบอารเอฟไอดีหนาประตู

ทางเขาและออก ใชการเชื่อมตอระหวางระบบจําลองกับคอมพิวเตอรดวยระบบการเช่ือมตอไรสายผานพอรตอนุกรม

เพื่อใหสะดวกตอการนําไปใชงานจริง หลังจากสรางระบบจําลองแลวจึงทําการทดสอบกระบวนการในการทํางานทั้งหมด 

ซึ่งระบบสามารถทํางานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

คําสําคัญ : อารเอฟไอดี เซ็นเซอร เว็บไซด ระบบการเชื่อมตอไรสาย

Abstract
The objective of this paper is building the model to locate available spaces in parking lot. This

system is developed with RFID technology for more comfortable and secure for car users. Model receives

data from sensor installed in parking lot and shows available spaces on display screens and the website

which can be approached by using internet on mobile phone. Moreover, we use RFID to record car users’

information – car’s detail, user ID, time in, and time out. In additional, wireless technology is used in

connection between simulation and computer for comfortable use in practice. After make simulation and then

test the entire process work. The system can work correctly and efficiently.

Keywords : RFID, Sensor, Website, Wireless

1 เทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ 10800

Department of Information Technology, Faculty of Information Technology, King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Bangkok 10800
2 ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ 10800

Department of Information Technology, Faculty of Information Technology, King Mongkut's University of Technology North Bangkok Bangkok 10800



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยศิลปากร สนามจันทร

O-249

คํานําและวัตถุประสงค
ในปจจุบันประชากรมีความตองการในการใชยานพาหนะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งรถยนตถือเปนส่ิงอํานวยความสะดวกส่ิง

หน่ึงที่จะนําเราไปสูจุดหมายปลายทาง จึงสงผลใหอัตราการใชงานรถยนตมีปริมาณเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ โดยเฉพาะในชุมชน

เมืองใหญๆ จะเห็นไดวา เกิดปญหาหลายดานจากการจราจรที่คับคั่ง ปญหาประการหนึ่งก็คือ จุดหมายปลายทางที่ผูใชรถ

จะเดินทางไปน้ันมีท่ีจอดรถเพียงพอหรือไม โดยเฉพาะสถานท่ีอํานวยความสะดวกตางๆ เชน โรงพยาบาล หางสรรพสินคา 

เปนตน เน่ืองจากผูใชรถไมสามารถทราบไดวามีตําแหนงที่จอดรถวางอยูตําแหนงใด สงผลใหเสียเวลาท่ีตองขับรถเพื่อวน

หาท่ีวาง ทําใหเกิดการจราจรติดขัดบริเวณลานจอดรถ และยังสงผลไปถึงการส้ินเปลืองคาใชจายอันเนื่องมาจากการใช

งานพลังงานเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น อีกท้ังยังกอใหเกิดปญหาทางดานมลพิษ อันเปนตนเหตุของภาวะโลกรอน 

ตอมาไดมีผูนําเสนอ แบบจําลองระบบแจงแสดงตําแหนงและที่วางสําหรับท่ีจอดรถภายในอาคารขึ้นมา ซึ่งเปน

ระบบที่เพิ่มความสะดวกแกผูใชรถ และมีการรักษาความปลอดภัยในทรัพยสินของผูใชบริการลานจอดรถเพ่ิมขึ้น โดยใช

เทคโนโลยี RFID เปนตัวอานและบันทึกขอมูล และยังมีการแสดงผลตําแหนงและที่วางของท่ีจอดรถ แตระบบดังกลาวใช

การเชื่อมตอระหวางแบบจําลองกับคอมพิวเตอรโดยใชสายเชื่อมตอแบบอนุกรมผานพอรตอนุกรม ซึ่งไมสะดวกสําหรับ

การสงขอมูลในระยะไกล อีกทั้งมีการแสดงผลผานหนาจอแสดงผลที่ติดตั้งบริเวณหนาทางเขาลานจอดรถเพียงอยางเดียว 

ทําใหเกิดความไมสะดวกสําหรับผูใชบริการลานจอดรถเทาท่ีควร

จากปญหาและแนวคิดตางๆ ที่ไดนําเสนอในขั้นตน บทความนี้ จึงมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบดังกลาวให

สามารถเชื่อมตอระหวางแบบจําลองและคอมพิวเตอรโดยผานอุปกรณแบบไรสายได และยังเพ่ิมความสามารถในการ

แสดงผลผานเว็บไซต ซึ่งผูใชบริการลานจอดรถสามารถทราบถึงสถานะของที่จอดรถไดผานทางโทรศัพทเคล่ือนท่ี ซึ่งจะทํา

ใหผูท่ีมาใชบริการลานจอดรถไดรับความสะดวกสบายเพ่ิมขึ้น

อุปกรณและวิธีการ
สวนของฮารดแวร

1. วงจรขยายสัญญาณและวงจรเปรียบเทียบแรงดัน 4. เซ็นเซอรอัลตราโซนิค

2. โมดูลรับ-สง RFID 5. โมดูลรับ-สง Wireless

3. ไมโครคอนโทรลเลอร PIC เบอร 18F458

สวนของซอฟตแวร

1. โปรแกรม Protel 99 SE 4. โปรแกรม uC

2. โปรแกรม Microsoft visual basic.NET 5. โปรแกรม PICkit 2 v2.51

3. โปรแกรม Microsoft Office access

วิธีการในการดําเนินจะทําการศึกษาขอมูล ออกแบบ และทดสอบการทํางาน โดยแบงออกเปนแตละสวน ดังน้ี

ภาพที่ 1 แสดงภาพรวมการทํางานของระบบ
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วงจรเซ็นเซอรอัลตราโซนิค การรับคาสถานะของที่จอดรถ จําเปนตองใชวงจรในการควบคุมการทํางานของ

เซ็นเซอรอัลตราโซนิค ซึ่งจะแบงการทํางานเปน 2 สวน คือ ภาคสงและภาครับ โดยภาคสงจะกําเนิดความถี่ 40 kHz จาก

ฟงกชั่น PWM (Pulse Width Modulation) ดวยไมโครคอนโทรลเลอร สวนภาครับจะใชเปนวงจรซึ่งประกอบดวย

วงจรขยายสัญญาณและวงจรเรียงกระแส (Rectifier) และวงจรเปรียบเทียบแรงดัน (Comparator)

ภาพที่ 2 วงจรรับคาจากเซ็นเซอรอัลตราโซนิค

เม่ือคล่ืนมีการสะทอนกลับมายังอัลตราโซนิค จะนําระดับสัญญาณไปเปรียบเทียบกับแรงดันอางอิง ซึ่งถา

สัญญาณที่เขามาจากเซ็นเซอรอัลตราโซนิคมีคาสูงกวาแรงดันเปรียบเทียบ จะทําใหทราบไดวามีรถเขามาจอดแลวน่ันเอง

จากนั้นจึงสงสัญญาณไปใหไมโครคอนโทรลเลอรเพ่ือประมวลผล และแสดงผล

การแสดงผลผานหนาเว็บไซต และหนาจอแสดงผล

1. การแสดงผลผานหนาเว็ปไซต จะเขียนโปรแกรมดวย Microsoft Visual Basic.NET เพ่ือนําขอมูลที่รับจาก

ไมโครคอนโทรลเลอรไปเก็บในฐานขอมูล จากนั้นจึงดึงขอมูลจากฐานขอมูลไปแสดงบนหนาเว็บไซต เพื่อวาเม่ือมีรถเขามา

จอดที่ชองจอดจะสามารถสังเกตการเปล่ียนแปลงสถานะไดทันทีวารถที่เขามานั้น จอด ณ ตําแหนงใด พรอมทั้งแสดง

ชองวางที่เหลือท่ีจะสามารถนํารถเขามาจอด ซึ่งเว็บไซตจะถูกเขียนใหตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงท่ีเปน Real time

2. แสดงผลผานหนาจอแสดงผล จะมีการติดต้ังหนาจอแสดงผลอยูที่หนาทางเขาลานจอดรถ ซ่ึงควบคุมดวย

ไมโครคอนโทรลเลอร โดยหนาจอแสดงผลจะมีลักษณะเปนหลอดไฟแสดงสถานะของชองจอดรถแตละชอง และใช 7-

Segment มาเปนตัวแสดงจํานวนที่วางของชองจอดรถที่มีอยูในขณะน้ันอีกดวย

ภาพท่ี 3 แสดงการทํางานของระบบ RFID

ระบบอารเอฟไอดี ระบบ RFID ถูกนํามาใชในการอานบัตร และบันทึกขอมูลบัตรท่ีอานไดลงในคอมพิวเตอร 

และสงคากลับไปใหไมโครคอนโทรลเลอรเพ่ือควบคุมการเปด-ปดประตูทางเขา-ออก อีกทั้งยังเก็บคาของรหัสตัวแท็ก 

รายละเอียดของรถ ชื่อผูขับ รวมไปถึงการบันทึกเวลาเขา-ออก เพื่อรายงานใหผูดูแลระบบทราบอีกดวย

ระบบการเช่ือมตอแบบไรสายดวยโมดูล ใชการเช่ือมตอผานระบบการเชื่อมตอไรสายระหวางระบบจําลอง

กับคอมพิวเตอร ผานพอรตอนุกรม(RS-232) ซึ่งจะชวยเพ่ิมความคลองตัวในการสงและรับขอมูลระหวางกันของระบบ

จําลองและคอมพิวเตอรไดมากขึ้น เหมาะสําหรับการรับ-สงขอมูลในระยะไกลในการนําไปใชจริง

ผลและวิจารณ
จากการทดสอบระบบพบวา หลังจากที่เซ็นเซอรตรวจจับสถานะของตําแหนงจอดรถ และจํานวนชองจอดท่ีวาง

แลว เม่ือนําผลท่ีไดมาแสดงบนเว็บไซด จะทําใหผูที่เขามาใชลานจอดรถสามารถรับรูถึงสถานะตางๆได ดังตอไปนี้
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ภาพที่ 4

จากภาพท่ี 4 แสดงสถานะของลานจอดรถผานเว็บไซตเม่ือมีรถเขามาใชงาน ซึ่งตําแหนง CH1, CH3 และ CH4

จะมีสถานะเปล่ียนแปลงเปน”ไมวาง” และเหลือจํานวนชองจอดวางที่สามารถนํารถมาจอดไดอีก 5 ชองจอด

สรุป
บทความนี้ไดนําเสนอ ระบบท่ีสามารถแสดงตําแหนงที่วางสําหรับจอดรถภายในลานจอดรถ เพ่ือชวยแกปญหา

การใชระยะเวลาในการหาท่ีจอดรถ ลดปริมาณการใชพลังงานเช้ือเพลิงซ่ึงเปนสาเหตุหน่ึงของการเสียคาใชจายเพิ่มข้ึน 

จากบทความนี้พบวา มีความสอดคลองกับงานวิจัยและปญหาพิเศษตางๆท่ีไดทําการศึกษาคนควา ซึ่งสามารถชวย

อํานวยความสะดวกใหแกผูที่เขามาใชงานได และในบทความนี้ยังมีการพัฒนาใหระบบสามารถจะแสดงขอมูลผาน

เว็บไซตดวยแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคล่ือนที่ ซ่ึงผูใชงานสามารถเปดดูสถานะของตําแหนงที่วางในขณะที่ขับรถ เพื่อท่ีจะ

นํารถยนตไปจอด พรอมทั้งแสดงใหทราบวามีชองจอดวางอยูอีกเทาไร ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะเปน Real-time และใน

ยังมีการนําระบบการเชื่อมตอแบบไรสายเขามาใชเพื่อเพิ่มความสามารถในการ รับ-สง ขอมูลระยะไกลอีกดวย 

คําขอบคุณ
ผูจัดทําปญหาพิเศษขอขอบพระคุณอาจารยท่ีปรึกษาปญหาพิเศษ ผศ.ดร.สมชาย ปราการเจริญ ท่ีไดใหความรู 

ใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา และขอคิดเห็นตาง ๆ เพื่อนําไปสูการแกปญหาของการวิจัยจนบทความฉบับนี้สําเร็จดวยดี

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบปญหาพิเศษ อาจารยธนพล เจนสุทธิเวชกุล และอาจารยเกียรติศักด์ิ โยชะนัง 

และ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีคอยใหกําลังใจและสนับสนุนจนการจัดทําบทความฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี
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การเสริมสมรรถนะเคร่ืองกล่ันนํ้ารูปทรงพีระมิดโดยใชปมสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตยและมี

การหมุนวนนํ้าดวยวาลวลอย
Enhanced pyramid-like solar still performance using a solar water pump and circulating

water by a floating valve

อนุรักษ ตรีเพ็ชร1 และพิชัย นามประกาย1

Anurak Tripetch1 and Pichai Namparkai1

บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีทําการศึกษาสมรรถนะของเคร่ืองกล่ันนํ้าพลังงานแสงอาทิตยรูปทรงพีระมิดท่ีเสริมดวยปมสูบนํ้า

พลังงานแสงอาทิตยและมีวาลวลอยควบคุมการไหลทางเดียว โดยอาศัยความดันไอนํ้า-อากาศจากตัวรับรังสีอาทิตย

แบบแผนราบทําใหเกิดการหมุนวนนํ้ารอนระหวางตัวรับรังสีอาทิตยและเคร่ืองกล่ันนํ้ารูปทรงพีระมิดโดยไมตองใชปม

ไฟฟา  เคร่ืองกล่ันนํ้ารูปทรงพีระมิดท่ีใชในการทดลองมีขนาด 0.54m×0.54m กระจกมีมุมเอียง 30º มีระดับนํ้าในอาง 

10mm. และทําการศึกษาหาขนาดของตัวรับรังสีอาทิตยท่ีเหมาะสมสําหรับใชเปนอุปกรณเสริม และทําการ

เปรียบเทียบระหวางเคร่ืองกล่ันนํ้าท่ีการเสริมดวยปมสูบนํ้ากับไมมีการเสริมดวยปมสูบนํ้า ผลการทดลองพบวาเคร่ือง

กล่ันนํ้ารูปทรงพีระมิดท่ีเสริมดวยปมสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย ท่ีระดับความลึกของนํ้าในอาง 10mm ให

ประสิทธิภาพดีท่ีสุด เทากับ 24.3% เมื่อคารังสีอาทิตยรายวันเทากับ 19.9 MJ/m2-d .ใหอัตราการกล่ันนํ้าตลอดท้ังวัน

เทากับ 3.2 L/m2-d ขนาดของตัวรับรังสีอาทิตยท่ีเหมาะกับระบบเทากับ 1.06m×1.20m และใหอัตราการกล่ันนํ้าท่ีสูง

กวาแบบท่ีไมมีการเสริมดวยปมสูบนํ้า

คําสําคัญ : เคร่ืองกล่ันนํ้ารูปทรงพีระมิด, ปมสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย, ตัวรับรังสีอาทิตยแบบแผนราบ, วาลวลอย

Abstract
This research is to study the performance of a pyramid-shaped solar still with a solar thermal

pump that circulated water one-way by a float valve. Steam –air pressure instead of an electric pump was

used to circulate hot water between the auxiliary flat plate collector (FPC) and the solar still. The still had

an area of 0.54m0.54m, 30 degrees glass cover and the water depths in the basin of 10mm. The

appropriate size of the auxiliary FPC and comparison between the still with and without the solar thermal

pump were also carried out. It was found that the enhanced solar still of 10mm water depth has the best

24.3% thermal efficiency when solar radiation input of 19.9 MJ/m2.d. The produced distillation rate of 3.2

L/m2d was higher than that of the one without solar thermal pump. The appropriate size of the auxiliary

FPC was 1.06m×1.20m.

Keywords : Pyramid-shaped water still, Solar thermal pump, Flat plate collector, Float valve
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คํานําและวัตถุประสงค
เคร่ืองกล่ันนํ้าพลังงานแสงอาทิตยเปนอีกรูปแบบหน่ึงในการนําเอาพลังงานแสงอาทิตยมาใชประโยชน ซึ่ง

ตามปรกตินํ้ากล่ันท่ีนํามาใชในงานตางๆไดมาจากเคร่ืองกล่ันนํ้าท่ีใชไฟฟาเปนสวนใหญซึ่งเสียคาใชจายท่ีคอนขางสูง 

ดังน้ันการนําเอาเคร่ืองกล่ันนํ้าพลังงานแสงอาทิตยมาใชในการกล่ันนํ้าจึงเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดสําหรับการลดคาใชจายใน

การผลิต แตการใชเคร่ืองกล่ันนํ้าพลังงานพลังงานแสงอาทิตยเพียงอยางเดียวทําใหไดปริมาณนํ้ากล่ันท่ีนอยจึงได

นําเอา (Natthaphon et al., 2008) ปมสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตยเปนระบบเสริมซึ่งก็จะเปนการชวยเพ่ิมปริมาณนํ้า

กล่ันใหมีปริมาณสูงขึ้น ซึ่งปมสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตยก็ไมตองอาศัยพลังงานไฟฟาในการทํางาน เคร่ืองกล่ันนํ้าท่ี

เสริมดวยปมสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตยจัดเปนเคร่ืองกล่ันนํ้าประเภท active โดยมีการหมุนวนนํ้าภายในเคร่ืองกล่ัน 

และ(นิรมิต มีมาก, 2548) เคร่ืองกล่ันนํ้ารูปทรงพีระมิดท่ีมีมุมเอียงกระจก 30º มีความเหมาะสมท่ีสุดสําหรับใชในการ

กล่ันนํ้าเน่ืองจากไมมีการบังแสงในชวงเชาและเย็น จากงานวิจัยท่ีมีความคลายคลึงกับงานวิจัยน้ีคือ (Badran และ

Al-Tahaineh,2005) ไดศึกษาผลกระทบเคร่ืองกล่ันนํ้าชนิดอางขนาด 1m2 ตอเขาตัวเก็บรังสีอาทิตย จากการศึกษา

พบวาเมื่อตอตัวเก็บรังสีอาทิตยเขากับเคร่ืองกล่ันนํ้าสามารถเพ่ิมอัตรากล่ันขึ้นได 36 %

สําหรับงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมอัตราการกล่ันนํ้าโดยท่ีใชเคร่ืองกล่ันนํ้ารูปทรงพีระมดิท่ีเสริมดวย

ปมสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตยและมีการหมุนวนนํ้าดวยวาลวลอย

อุปกรณและวิธีการ
เคร่ืองกล่ันนํ้ารูปทรงพีระมิดท่ีเสริมดวยปมสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตยและมีการหมุนวนนํ้าดวยวาลวลอย

แสดงดังรูปท่ี 1 ประกอบดวย เคร่ืองกล่ันนํ้ารูปทรงพีระมิด(Pyramid-shaped Solar Still) มีขนาดกวาง 540mm ยาว 

540mm สูง 71mm มุมเอียงกระจก 30º โดยบรรจุนํ้าในอางมีความลึก 10mm ตอเขากับตัวรับรังสีอาทิตยแบบแผน

ราบ (Flat plate Collector) ซึ่งมีขนาด 1.80 ×1.20 m2 การทดสอบหาขนาดของตัวรับรังสีอาทิตยท่ีเหมาะสมสําหรับ

ใชเปนอุปกรณเสริม โดยการสรางทอทางนํ้าออกเพ่ิมขึ้นเปน 7 จุด ซึ่งแตละจุดมีระยะหางจากกัน 12 cm ก็จะได

ขนาดของตัวรับรังสีอาทิตยท่ีทําการทดสอบดังน้ี 1.06m×1.20m, 1.18m×1.20m, 1.30m×1.20m, 1.42m×1.20m,

1.54m×1.20m, 1.70m×1.20m และ1.80m×1.20m และใชวาลวกันกลับแบบลอยตัว (Floating valve) โดยท้ังชุด

วาลวลอยน้ีทําหนาท่ีเปนวาลวกันกลับซึ่งติดตั้งอยูระหวางเคร่ืองกล่ันนํ้ากับตัวรับรังสีอาทิตยแบบแผนราบ และใชไพ

รานอมิเตอร (Pyranometer) ใชสําหรับวัดคารังสีอาทิตย ใชเคร่ืองวัดความเร็วลมแบบดิจิตอล (Anemometer) ใชวัด

ความเร็วลมท่ีพัดผานเคร่ืองกล่ันนํ้าแสงอาทิตย ใชสายเทอรโมคัปเปลชนิด K สําหรับใชวัดอุณหภูมิตามจุดตาง ๆ 

บันทึกขอมูลโดยใชเคร่ืองบันทึกอุณหภูมิ (Data Logger) สําหรับเก็บขอมูลอุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลงทุกๆ 1 วินาที ขณะ

ทดลอง โดยตั้งเคร่ืองกล่ันนํ้าและตัวรับรังสีอาทิตยหันหนาในแนวทิศเหนือ-ใต โดยทําการทดลองตั้งแต เวลา 8.00-

17.00 น และทําการวัดอัตราการกล่ันรายชั่วโมงแลวนําคาท่ีไดในแตละวันมาเฉล่ียหาคาประสิทธิภาพการกล่ันราย

ชั่วโมง

ประสิทธิภาพรวมของเคร่ืองกลั่นน้ําพลังงานแสงอาทิตย

ประสิทธิภาพรวมของเคร่ืองกล่ันนํ้าพลังงานแสงอาทิตยท่ีเสริมดวยปมสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตยท่ีมีการ

หมุนวนนํ้าดวยวาลวลอย สามารถแสดงไดดงัน้ี (Badran และ Al-Tahaineh,2005)
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เมื่อ คือประสิทธิภาพของเคร่ืองกล่ันนํ้า(%), em คืออัตราการระเหยของนํ้า (kg/s), fgh คือความรอนแฝง

ของนํ้า (kJ/kg), bA และ cA คือ พ้ืนท่ีอางของเคร่ืองกล่ันนํ้าและพ้ืนท่ีรับแสงของตวัรับรังสีอาทิตยแบบแผนราบ (m2),

sH คือ ปริมาณรังสีอาทิตย (kJ/m2s)

ผลและวิจารณ
จากผลการทดลองของเคร่ืองกล่ันนํ้ารูปทรงพีระมิดท่ีเสริมดวยปมสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตยและมีการหมุน

วนนํ้าดวยวาลวลอย สามารถนํามาวเิคราะหหาความสัมพันธตางๆ ไดดังน้ี

รูปท่ี 2 เปรียบเทียบความสัมพันธระหวางคารังสีอาทิตยกับประสิทธิภาพของตัวรับรังสีอาทิตยขนาดตางๆ ท่ี

ระดับนํ้าในอางลึก 10mm จะเห็นไดวาตัวรับรังสีอาทิตยขนาด 1.06m×1.20m มีประสิทธิภาพสูงสุดเทากับ 24.3%

คารังสีอาทิตยรายวันเทากับ 19.9 MJ/m2-d .ใหอัตราการกล่ันนํ้าตลอดท้ังวันเทากับ 3.2 L/m2-d เมื่อเทียบกับเคร่ือง

กล่ันนํ้าท่ีไมมีการเสริมปมสูบนํ้าท่ีประสิทธิภาพใกลเคียงกันคือ 24.7% คารังสีอาทิตยรายวันเทากับ 19.2 MJ/m2-d

ใหอัตราการกล่ันนํ้าตลอดท้ังวันเทากับ 2.6 L/m2-d

รูปท่ี 3 เปรียบเทียบปริมาณการกล่ันนํ้ากับคารังสีอาทิตยระหวางเคร่ืองกล่ันนํ้าท่ีมีปมสูบนํ้าพลังงาน

แสงอาทิตยเสริมและท่ีไมมีการเสริม จะเห็นวาเคร่ืองกล่ันนํ้าท่ีมีการเสริมดวยปมสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตยจะให

อัตราการกล่ันนํ้าท่ีสูงกวาเคร่ืองกล่ันนํ้าท่ีไมมีการเสริมดวยปมสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย และจะมีอัตราการกล่ันท่ี

ตางกันมากท่ีสุดตอนเวลา 12.00น.-14.00น. เน่ืองจากชวงเวลาน้ีปมสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตยสามารถทํางานไดดี

ท่ีสุด ท่ีคารังสีอาทิตยของเคร่ืองกล่ันนํ้าท่ีมีระบบเสริมกับท่ีไมมีระบบเสริมมีความใกลเคียงกัน

สรุป
จากการทดลองท่ีระดับความลึกของนํ้าในอาง 10mm ใหประสิทธิภาพดีท่ีสุด เทากับ 24.3% เมื่อคารังสี

อาทิตยรายวันเทากับ 19.9 MJ/m2-d ใหอัตราการกล่ันนํ้าเทากับ 3.2 L/m2-d และตัวรับรังสีอาทิตยแบบแผนราบท่ี

เหมาะสมท่ีใชกับระบบเทากับ 1.06m×1.20m การเสริมปมสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตยเปนการเพ่ิมอัตราการกล่ันให

สูงขึ้นในขณะท่ีประสิทธิภาพของเคร่ืองกล่ันนํ้าท่ีมีการเสริมปมสูบนํ้ากับท่ีไมมีการเสริมมีคาใกลเคียงกัน อยูท่ี 24%
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รูปที่ 1 เคร่ืองกล่ันนํ้าพลังงานแสงอาทิตยรูปทรงพีระมิดท่ีเสริมดวยปมสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตยและหมุนวนนํ้าดวย

วาลวลอย

รูปที่ 2 ความสัมพันธระหวางคารังสีอาทิตยกับประสิทธิภาพของตัวรับรังสีอาทิตยขนาดตางๆ ท่ีความลึก 10 mm

รูปที่ 3 เปรียบเทียบปริมาณการกล่ันนํ้าและคารังสีอาทิตยระหวางระบบท่ีมี/ไมมีการเสริมดวยปมสูบนํ้า
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ผลของอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนในมันสําปะหลังท่ีผานการเติมมูลโคและยูเรียเพ่ือการ

ผลิตกาซชีวภาพ
Effect of Carbon and Nitrogen Ratio in Cassava with Cow Manure and Urea Addition for

Biogas Production

วิภาดา ศิริอนุสรณศักดิ์1,3 สุภางค จุฬาลักษณานุกูล2 และวรวุฒิ จฬุาลักษณานุกูล3

Wipada Siri-anusornsak1,3, Suphang Chulalaksananukul2 and Warawut Chulalaksananukul3

บทคัดยอ
ปจจัยสําคัญในการผลิตกาซชีวภาพจากมันสําปะหลังภายใตภาวะไรออกซิเจนคืออัตราสวนของคารบอน

และไนโตรเจนท่ีเหมาะสมของมันสําปะหลังท่ียอยแลว การศึกษาน้ีจึงมุงสนใจการเติมมูลโคและยูเรียเพ่ือใหมัน

สําปะหลังท่ียอยแลวมีอัตราสวนของคารบอนและไนโตรเจนท่ีเหมาะสม จากการวิเคราะหมูลโค พบวา อัตราสวน 

คารบอน : ไนโตรเจน เปน 29 : 1 เมื่อวิเคราะหองคประกอบของมันสําปะหลัง พบวาอัตราสวน คารบอน : ไนโตรเจน 

เปน 84:1 ซึ่งมีคารบอนปริมาณท่ีสูง จึงไดทําการปรับอัตราสวนไนโตรเจนโดยการเติมยูเรียระหวาง 0 - 0.2

เปอรเซนตและมูลโค 10 เปอรเซนต ลงในกระบวนการหมักมันสําปะหลัง พบวาปริมาณยูเรียท่ี 0.08 เปอรเซนต เปน

ปริมาณท่ีเหมาะสมในการยอยมันสําปะหลังใหเกิดนํ้าตาลรีดิวซสูงสุด และทําใหอัตราสวนของคารบอน : ไนโตรเจน 

เปน 20-30: 1 ซึ่งเหมาะสมตอการนําไปใชเปนสารตั้งตนเพ่ือการผลิตกาซชีวภาพ

คําสําคัญ : กาซชีวภาพ มันสําปะหลัง มูลโค การยอยสลาย

Abstract
The important factor in the biogas production from cassava under anaerobic condition is the

ratio of carbon and nitrogen. The objective of this study is to determine the cow manure and urea addition

in digested cassava to be in appropriated carbon and nitrogen ratio. The results showed that the ratio of

carbon: nitrogen in cow dung is 29: 1. However, the ratio of carbon: nitrogen in cassava was 84:1 which

the contents were considered so high. So, the experiment used urea (0-0.2%) adding to adjust the

carbon and nitrogen ratio. The results revealed that 0.08% urea adding was the most appropriated

concentration for digested cassava to the high reducing sugar and the ratio of carbon: nitrogen (20-30:

1), considered as the most effective ratio for biogas production.
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คํานําและวัตถุประสงค
กาซชีวภาพ (Biogas) เปนพลังงานทดแทนท่ีสะอาดประเภทหน่ึงท่ีเกิดจากสารอินทรียตางๆ ถูกยอยสลาย

โดยเชื้อจุลินทรียในสภาวะไรอากาศ กาซท่ีเกิดขึ้นสวนใหญ ไดแก กาซมีเทนเปนหลัก ซึ่งมีคุณสมบัติติดไฟได ในการ

ผลิตกาซชีวภาพใหมีปริมาณสูง ตองอาศัยปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดกาซชีวภาพ ไดแก อุณหภูมิ คาความเปนกรด-ดาง 

อาหารของจุลินทรีย ชนิดของจุลินทรีย และชนิดของวัตถุดิบเร่ิมตน โดยเลือกใชมันสําปะหลังซึ่งมีผลผลิตจํานวนมาก  

สวนประกอบหลักของมันสําปะหลังคือแปง มีอยูในปริมาณ 70 ถึง 80 เปอรเซ็นตนํ้าหนักแหง (Sriroth and

Piyachomkwan, 2003 ) อีกปจจัยท่ีสงผลตอการผลิตกาซชีวภาพคือ มูลโค เน่ืองจากมูลโคมีจํานวนจุลินทรียชนิดท่ี

สรางแกสมีเทนสูง (Kennes et al.,1984; Islam, 1990) สงผลท่ีดีในการผลิตแกสชีวภาพ ทําใหเกิดแนวคิดในการหา

ความเหมาะสมของสารตั้งตนในการผลิตกาซชีวภาพ

อุปกรณและวิธีการ
มูลโคเก็บจากโคเน้ือท่ีเล้ียงตามธรรมชาติ ลักษณะเปนของเหลวขนกึ่งของแข็ง มีกากเศษหญาผสมอยู เก็บ

รักษาท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซสเซียล มูลโคสดจะนํามาตรวจสอบคุณลักษณะเบ้ืองตนทางกายภาพและทางเคมี ไดแก 

วัดคาบีโอดี (BOD) คาซีโอดี (COD) ของแข็งท้ังหมด (TS) ของแข็งระเหยไดท้ังหมด (TVS) ปริมาณคารบอน 

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โลหะทองแดง และความชื้น สวนหัวมันสําปะหลัง เปรียบเทียบคาซีโอดีโดยใชวิธีรีฟลักซ แบบ

ปด (Miller, 1959) คาคารบอนท้ังหมดและไนโตรเจนท้ังหมด(Soccol, 1996) ของหัวมันสําปะหลังสด และแหงบด

(ขนาดนอยกวา 0.4 มิลลิเมตร) โดยนําตัวอยางมันสําปะหลังผสมกับนํ้ากล่ันใหมีความเขมขน 1 กรัมตอลิตร จากน้ัน

ทําการศึกษาความเขมขนของยูเรีย โดยใชความเขมขนของนํ้ามูลวัวท่ี 10 เปอรเซ็นต (National Academy of

Sciences, 2001; ASAE Standard,2003) รวมกับความเขมขนของยูเรียท่ี 0 - 0.2% เก็บตัวอยางทุกวัน และทําการ

ตรวจวัดโดยดูการเปล่ียนแปลงซีโอดี โดยใชวิธีรีฟลักซ แบบปด และทําการวัดปริมาณนํ้าตาลรีวดิวซ โดยวิธี DNS

method (Miller, 1959)

ผลและวิจารณ
จากผลการวิเคราะหคุณลักษณะเบ้ืองตนของตัวอยางมูลโคสด(ตารางท่ี 1) พบวา มีปริมาณไนโตรเจนและ

ฟอสฟอรัสสูงมากพอท่ีจะเปนอาหารเสริมสรางเพ่ือการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในสภาวะไรอากาศ สวนปจจัยใน

การยอยสลายสารอินทรียขึ้นอยูกับคารบอนและไนโตรเจนเปนสําคัญ เพราะคารบอนจะถูกนําไปใชเปนพลังงาน สวน

ไนโตรเจนจะถูกนําไปใชประโยชนในการรักษาสภาพของเซลล มูลโคท่ีใชในการทดลองมีอัตราสวน คารบอน :

ไนโตรเจน เปน 29 : 1 ซึ่งเปนอัตราสวนท่ีเหมาะสมตอการผลิตกาซชีวภาพ เน่ืองจากมีสัดสวนของคารบอน :

ไนโตรเจน ท่ีเหมาะสมอยูระหวาง 15:1 ถึง 30:1 (Yadvika และคณะ, 2004) สวนสารยับยั้งพบวาปริมาณ

โลหะทองแดงท่ีพบไมมีผลตอการทํางานของแบคทีเรีย เน่ืองจากมีความเขมขนนอยกวา 0.30 -2.00 เปอรเซ็นต

(Scullion และคณะ ,2006) และผลของการวิเคราะหคาซีโอดีของหัวมันสําปะหลังแหงบดมีคามากกวาหัวมัน

สําปะหลังสดและอบแหง คือ 1675 มิลลิกรัมตอลิตร ขณะท่ีอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนของสัดสวนของการผลิต

กาซชีวภาพ คือ 84:1 (ตารางท่ี 2) ซึ่งมีปริมาณคารบอนสูงสงผลตอการยอยจะลดลงเน่ืองจากจุลินทรียตายไป

บางสวน และอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนสูงสุดท่ีสามารถผลิตกาซชีวภาพได คือ 80:1 (Seenayya และคณะ

,1992.) ดังน้ันจึงเติมยูเรียเพ่ือเปนแหลงไนโตรเจน โดยใชความเขมขนท่ี 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 และ 0.2
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เปอรเซ็นต (รูป ท่ี 1) เมื่อเติมยูเรียท่ีความเขมขนตางๆ พบวา ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซมีคาสูงท่ีสุดในวันแรกของการยอย 

หลังจากน้ันปริมาณนํ้าตาลรีดิวซจะลดลงเร่ือยๆ ตามระยะเวลาการยอย แสดงถึงการนํานํ้าตาลรีดิวซไปใชในการยอย

ของจุลินทรีย ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซท่ีสูงแสดงถึงผลตอการยอยของจุลินทรีย จากรูปท่ี 1 พบวา ความเขมขนยูเรีย 0.08

เปอรเซ็นต สามารถยอยไดดี แสดงถึงการผลิตกาซชีวภาพท่ีสูง ตามการรายงานของ Anunputtikul และ Rodtong

(2004) พบวาการเติมยูเรีย 0.04 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักตอปริมาตรของของแข็งท้ังหมด ใหปริมาณกาซชีวภาพ 1.95

ลิตรตอวัน ปริมาณมีเทน 67.92 เปอรเซ็นต

ตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะหคุณลักษณะเบ้ืองตน ตารางท่ี 2 ผลการวัดคาซีโอดี คารบอนตอ

ของตัวอยางมูลโคสด ไนโตรเจนท้ังหมดของ

หัวมันสําปะหลังสายพันธุหวยบง

รูปท่ี 1 ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซท่ีเกดิจากการยอยในความแตกตางของความเขมขนยูเรีย

สรุป
ผลการวิเคราะหคุณลักษณะเบ้ืองตนของตัวอยางมูลโคสดพบวา มีปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสสูงมาก

พอท่ีจะเปนอาหารเสริมสรางเพ่ือการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในสภาวะไรอากาศ และอัตราสวน คารบอน :

รายการ
ลักษณะเบ้ืองตน

ของมูลโคสด

บีโอดี, มก./ก. 15

ซีโอดี, มก./ก. 126.0

ของแข็งท้ังหมด, มก./ก 196.0

ของแข็งระเหยไดท้ังหมด,มก./ก 99.9

คารบอน, รอยละโดยนํ้าหนัก 15.27

ไนโตรเจน, รอยละโดยนํ้าหนัก 0.52

ฟอสฟอรัส, รอยละโดยนํ้าหนัก 0.041

ทองแดง, รอยละโดยนํ้าหนัก 0.0003

ความชื้น, รอยละโดยนํ้าหนัก 81

สายพันธุ

มันสําปะหลัง

ซีโอดี
อัตราสวน 

C:N

(มก./ล)

หวยบง

สด 422.25 94:1

แหง 701.75 87:1

บดแหง 1675 84:1
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ไนโตรเจน ท่ีได 29: 1 เปนอัตราสวนท่ีเหมาะสมตอการผลิตกาซชีวภาพ สวนสารยับยั้งพบวาปริมาณโลหะทองแดงท่ี

พบ ไมมีผลตอการทํางานของแบคทีเรีย และผลของการวิเคราะหคาซีโอดีของหัวมันสําปะหลังบดแหง คือ 1675

มิลลิกรัมตอลิตร ขณะท่ีอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนของสัดสวนของการผลิตกาซชีวภาพ คือ 84:1 ซึ่งมีปริมาณ

คารบอนสูง ดังน้ันจึงเติมยูเรียเพ่ือเปนแหลงไนโตรเจน พบวาความเขมขนยูเรียท่ี 0.08 เปอรเซ็นต สามารถยอยไดดี

ขึ้น
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อาหารและสภาวะการเจริญท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตแคโรทีนอยดจากยีสต

ฟาเฟยโรโดไซมา
Medium and culture condition for highly carotenoid production from Phaffia rhodozyma

กิตติชยั ตันสิน1 นวลอนงค จิรกาญจนากจิ2 วนิดา วัฒนการุณ1 และกัลยาณี จิรศริพงศพันธ1

Kittichai Tansin1, Nuananong Jirakanjanakit2, Wanida Wattanakaroon1 and Kalyanee Jirasripongpun1

บทคัดยอ
แอสตาแซนทินเปนแคโรทีนอยดสีแดงท่ีมีฤทธิ์ตานออกซิเดชันสูงกวาแคโรทีนอยดกลุมอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม 

แอสตาแซนทินท่ีผลิตจากยีสต Phaffia rhodozyma มีปริมาณนอย ทําใหตนทุนการผลิตสูง การปรับปรุงเพ่ิมปริมาณ

การผลิตในการศึกษาน้ีทําโดยคัดยีสตสายพันธุท่ีผลิตแคโรทีนอยดไดสูงสุด และหาสภาวะเหมาะสมของ pH แหลง

อาหารจากนํ้าผลไมราคาถูก รวมท้ังแหลงไนโตรเจนท่ีมีผลตอการผลิตแคโรทีนอยด จากสายพันธุยีสตท่ีนํามาศึกษา

คือ S4, GBF8, GBF9 และ GM807 พบวา pH เร่ิมตนท่ี 4 และ 5 เหมาะสมตอการผลิตแคโรทีนอยดและการเจริญ

ของยีสตตามลําดับ การศึกษาการใชนํ้าผลไมท่ีมีราคาถูกเปนแหลงอาหาร ไดแก นํ้ามะพราว นํ้าสับปะรด นํ้าฝร่ัง และ

นํ้าออย ท่ีมีความเขมขนของนํ้าตาลรีดิวซเร่ิมตนเทากับ 10 g/L พบวานํ้าสับปะรดสามารถสงเสริมใหการเจริญและ

การผลิตแคโรทีนอยดของยีสตทุกสายพันธุไดดีมากกวานํ้าอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม GBF9 เปนสายพันธุท่ีดีท่ีสุดโดยใหมวล

9.52 g/L และปริมาณแคโรทีนอยด 327.67 g/ g yeast หรือ 3.12 mg/L ตามลําดับ ซึ่งใหคาสูงกวาการเล้ียงใน

อาหาร YM ท่ีใหมวล 5.80 g/L และแคโรทีนอยด 303.77 g/ g yeast หรือ 1.76 mg/L ดังน้ัน นํ้าสับปะรดจึงเปน

อาหารท่ีเหมาะสมตอการผลิตแคโรทีนอยด โดยใหปริมาณแคโรทีนอยดสูงกวาอาหาร YM 1.8 เทา การศึกษาผลของ

แหลงไนโตรเจนชนิดตางๆ พบวาการเสริมแหลงไนโตรเจนเดวยยูเรียท่ีความเขมขน 0.5 g/L ใน Minimal basal

medium (MBM) สามารถทําให GBF9 มีการผลิตแคโรทีนอยดไดเทียบเทากับอาหาร YM ดังน้ันยูเรียจึงเปนแหลง

ไนโตรเจนท่ีสําคัญสําหรับการผลิตแคโรทีนอยด

คําสําคัญ : แคโรทีนอยด ฟาเฟยโรโดไซมา

Abstract
Red carotenoid pigment of astaxanthin provides high antioxidant activity as compared to many

other carotenoids. However, limitation of astaxanthin production from Phaffia rhodozyma made it very

expensive. Improvement of astaxanthin production was attempted in this study by screening for the

highest-caroteniod producing strains and the optimal condition for carotenoid production based on pH,

sources of inexpensive juice as nutrient and nitrogen sources. Of all the selected strains of P. rhodozyma

S4, GBF8, GBF9 and GM807, pH at 4 and 5 was suitable for carotenoid production and their growth,

1 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย
Department of Biotechnology, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand

2 สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พุทธมลฑล นครปฐม 73170 ประเทศไทย

Institute of Molecular Biosciences, Mahidol University, Salaya, Puttamonthon, Nakorn Pathom 73170, Thailand
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respectively. Studying on available inexpensive juices as nutrient; coconut juice, pineapple juice,

sugarcane juice and guava juice, based on initial reducing sugar concentration of 10 g/L showed that

pineapple juice was well-suit for growth and carotenoid production for all strains. However, GBF9 was

the best carotenoid producer in pineapple juice medium with higher cell mass at 9.52 g/L, carotenoid

content at 327.67 g/ g yeast and carotenoid concentration at 3.12 mg/L, comparing to 5.80 g/L, 303.77

g/ g yeast and 1.76 mg/L in YM medium, respectively. Therefore, pineapple juice was a suitable

nutrient for carotenoid production by yielding 1.8 folds higher carotenoid than that from YM. The nitrogen

source of urea at 0.5 g/L in the minimal basal medium provided high carotenoid production in GBF9 as

that in YM medium. Thus, urea was an essential source of nitrogen for carotenoid production.

Keywords : carotenoid, Phaffia rhodozyma

คํานําและวัตถุประสงค
แอสตาแซนทิน (Astaxanthin) เปนแคโรทีนอยดธรรมชาติท่ีมีสม-แดง ท่ีพบไดในส่ิงมีชีวิตตางๆ เชน แมลง

จําพวกตั๊กแตน ขนของนก สัตว นํ้า กลีบดอกมะละกอ ฟกทอง แบคทีเรีย (Mycobacterium lacticola,

Brevibacterium sp.) สาหราย (Haematococcus sp., Neochloris wimmeri) รา (Peniophora sp.) และยีสต

Phaffia rhodozyma (Va’zquez et al., 1997) พบวาแอสตาแซนทินมีคุณสมบัติในการตานออกซิเดชันสูงกวาแค

โรทีนอยดกลุมอ่ืนๆ เชน ซีแซนทิน ลูทิน แคทธาแซนทิน และเบตาแคโรทีน ซึ่งสามารถปองกันการเกิดโรคมะเร็ง 

โรคหัวใจ ยับยั้งการทําลายผิวหนัง และแมคคูลาของตาจากแสงแดดได นอกจากน้ีแอสตาแซนทินยังมีผลตอระบบ

ภูมิคุมกันของรางกาย โดยจะชวยในการเก็บกักแอนติบอดี ควบคุมการตอบสนองของระบบภูมิคุมกันใหอยูในระดับ

ปกติ (Guerin et al., 2003)

ยีสตสายพันธุ Phaffia rhodozyma สามารถเจริญเติบโต และผลิตแอสตาแซนทินไดในอาหารท่ีมีนํ้าตาล

หลากหลายชนิด เชน นํ้าตาลกลูโคส ฟรักโตส เซลโลไบโอส มอลโตส ซูโครส แลกโตส ไซโลส และอาราบิโนส (Fang

et al., 1993) โดยเจริญและผลิตแอสตาแซนทินไดดีในชวง pH ท่ีเปนกรด ดังน้ันงานวิจัยจึงศึกษาหาคา pH ท่ี

เหมาะสมตอการเจริญและผลิตแคโรทีนอยดของยีสต จากน้ันหาแหลงนํ้าผลไมท่ีมีความเปนกรด ท่ีสามารถหาไดงาย

และมีราคาถูก เพ่ือนํามาใชเปนอาหารในการเล้ียงเชื้อยีสต รวมท้ังศึกษาแหลงของไนโตรเจนท่ีมีผลตอการเจริญและ

การผลิตแคโรทีนอยด

อุปกรณและวิธีการ
การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อจากน้ําผลไม และอาหารอื่นๆ 

นําสับปะรด ฝร่ัง และออยมาลางทําความสะอาด คั้นนํ้าแลวกรองเอากากออก แลวจึงปนเหวี่ยงเพ่ือแยก

ตะกอนละเอียดออก สวนนํ้ามะพราวใหกรองดวยผาขาวบางเพ่ือเอากากหยาบๆ ออก จากน้ันนํานํ้าผลไมไปตมให

เดือดเปนเวลา 5 นาที นํ้าผลไมท่ีไดมีคุณลักษณะแสดงดังตารางท่ี 1 เมื่อนํามาใชเปนอาหารเล้ียงยีสตจะเจือจางดวย

KH2PO4/NaOH buffer ใหไดนํ้าผลไมท่ีมีความเขมขนของนํ้าตาลรีดิวซเทากับ 10 g/L โดยอาหารท่ีใชในการศึกษา

วิจัยน้ีจะเปนนํ้าผลไมเจือจางอยางเดียว นํ้าผลไมเจือจางท่ีเสริมยูเรีย อาหาร MBM ท่ีเสริมแหลงไนโตรเจนตางๆ และ

อาหาร YM จากน้ันจึงทําใหปราศจากเชื้อท่ีอุณหภูมิ 121 OC เปนเวลา 15 นาที
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การเตรียมหัวเชื้อยีสตและการเลี้ยงยีสต

นํายีสต Phaffia rhodozyma สายพันธุดั้งเดิม (GM807) และกลายพันธุ (GBF9, GBF8 และ S4) ท่ีไดจาก

การกลายพันธุดวย Ethyl methanesulphonate (EMS) มาเล้ียงใน YM broth ท่ี 22 OC, 175 rpm เปนเวลา 3 วัน

กอนใชเปนหัวเชื้อ โดยใสหัวเชื้อ 5% (v/v) (OD อยูในชวง 0.12-0.15) สําหรับเล้ียงในฟลาสกขนาด 250 ml ท่ีมี

อาหาร 20 ml แลวบมเล้ียงเปนเวลา 6 วัน 

การวิเคราะหตัวอยางตางๆ

นํ้าตาลในนํ้าผลไมถูกวิเคราะหดวยวิธี DNS method และวิธี Phenol-sulfuric method ปริมาณแคโรที

นอยดจากยีสตท่ี OD เทากับ 474 nm และนํ้าหนักยีสตแหงวิเคราะหตามวิธีของ Sedmak et al. (1990)

ผลและวิจารณ
การศึกษาหา pH ที่เหมาะสมตอการเจริญและการผลิตแคโรทีนอยดของยีสต

การศึกษาผลของ pH ตอการเจริญและการผลิตแคโรทีนอยดของยีสตในอาหาร YM ท่ีควบคุม pH ดวย

สารละลาย KH2PO4/NaOH buffer ท่ี pH 4, 5 และ 6 พบวาหลังจากเล้ียงเปนเวลา 6 วัน สายพันธุ GM807, GBF8,

GBF9 และ S4 สามารถเจริญและใหมวลสูงไดในอาหารท่ีมี pH เทากับ 5 ซึ่งสอดคลองกับท่ีเคยมกีารรายงานมากอน

(Meyer et al., 1994) แตการผลิตแคโรทีนอยดจะสูงสุดท่ี pH เทากับ 4 เชนเดียวกันกับการศึกษาของ

Jirasripongpon และคณะ (2008) ในขณะท่ีการเจริญและการผลิตแคโรทีนอยดจะลดลงท่ี pH เทากับ 6 ดังรูปท่ี 1

การศึกษาการเจริญและการผลิตแคโรทนีอยดของยีสตในน้าํผลไมตางๆ

การเล้ียงยีสตท้ัง 4 สายพันธุในนํ้าผลไมชนิดตาง ๆ ท่ีเจือจางดวยสารละลาย KH2PO4/NaOH buffer ใหมี

ความเขมขนของนํ้าตาลรีดิวซเร่ิมตนเทากับ 10 g/L และมี pH เปน 4.5 เปนเวลา 6 วนั เทียบกับ YM พบวาการ

ผลิตมวลของยีสตท้ัง 4 สายพันธุสูงสุดจากยีสตท่ีเล้ียงในนํ้าออยมากกวานํ้าสับปะรด นํ้ามะพราว และนํ้าฝร่ัง 

ตามลําดับ ดังรูปท่ี 2 ซึ่งอาจเปนผลจากปริมาณนํ้าตาลท้ังหมด (Total sugar) ท่ีไดจากอัตราการเจือจางท่ีไมเทากัน 

คือ นํ้าออย 30.4% นํ้ามะพราว 73.3% นํ้าสับปะรด 17.6% และนํ้าฝร่ัง 14.6% ทําใหมีปริมาณนํ้าตาล 49.91,

15.19, 26.57 และ 12.21 g/L ตามลําดับ นอกจากน้ี แรธาตุตางๆในนํ้าผลไมก็อาจมีผลตอการเจริญดวย เน่ืองจาก

นํ้ามะพราวท่ีมกีารเจือจางนอยกวามกีารเจริญใหมวลมากกวานํ้าฝร่ัง ท้ังท่ีมีระดับนํ้าตาลรีดวิซ นํ้าตาลท้ังหมด และ 

pH ใกลเคยีงกัน ดังน้ันการเจริญเติบโตของ P. rhodozama ในนํ้าผลไมจงึขึ้นกับปริมาณนํ้าตาลท้ังหมดท่ียีสต

สามารถนําไปใชได และแรธาตใุนอาหาร ขณะท่ีการผลิตแคโรทีนอยดจะสูงท่ีสุดเมื่อเล้ียงในนํ้าสับปะรดมากกวานํ้า

ชนิดอ่ืนๆ โดยเชื้อท่ีผลิตไดสูงสุดคือ GBF9 (327.67  9.75 g/ g yeast) อาจเน่ืองมาจากนํ้าสับปะรดมี

องคประกอบตาง ๆ ท่ีมคีวามเหมาะสมตอการผลิตแคโรทีนอยด เชน วติามิน แรธาตุ อะมิโนแอซดิ ไนอะซิน โฟเลต 

รวมถงึเบตาแคโรทีน ซึง่เปนสารตั้งตนในการเปล่ียนเปนสารแอสตาแซนทินของยีสต (Morgan et al., 1996) ดังน้ัน

นํ้าสับปะรดจึงเปนอาหารท่ีเหมาะสมตอการเล้ียงยีสตใหผลิตแคโรทีนอยดสูงได โดยมีปริมาณการผลิตแคโรทีนอยด

ของ GBF 9 สูงกวาการเล้ียงใน YM 1.8 เทา

การศึกษาหาแหลงไนโตรเจน

จากผลขางตนท่ี GBF9 สามารถผลิตแคโรทีนอยดและใหมวลสูง ผูวิจัยจงึศึกษาหาแหลงไนโตรเจนท่ี

เหมาะสมตอการเจริญและการผลิตแคโรทีนอยดของ GBF9 โดยเล้ียงเชื้อใน MBM (pH 4.5) ท่ีมีกูลโคส 20 g/L และ

แหลงไนโตรเจนตางๆท้ังเดีย่วและผสม พบวา GBF9 สามารถเจริญและใหมวลสูงใน Urea 1.0 g/L > Urea 0.5 g/L>

beef extract 1.0 g/L และมากกวาแหลงไนโตรเจนอ่ืนๆ โดยการผลิตแคโรทีนอยดจะสูงสุดเมื่อ Urea มีความเขมขน 
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0.5 g/L ดังน้ัน Urea จึงเปนแหลงโตรเจนท่ีดใีนการเจริญและผลิตแคโรทีนอยดของ GBF9 อยางไรก็ตาม การศึกษา

ผลการเสริม Urea 0.5 g/L ในนํ้าสับปะรด พบวา GBF9 มีการเจริญใหมวลสูงกวาในนํ้าสับปะรดท่ีไมไดเสริม Urea

แตไมทําใหการผลิตแคโรทีนอยดเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคญั อาจเน่ืองจากในนํ้าสับปะรดมีปริมาณไนโตรเจนท่ีเหมาะสม

สําหรับการผลิตสารแคโรทีนอยของยีสตอยูแลว การเสริม Urea อาจทําใหปริมาณไนโตรเจนมากเกินไปและมีผล

สงเสริมการเจริญเติบโตของเซลล แตยับยั้งการทํางานของเอนไซมท่ีเกี่ยวของกับการเปล่ียนสารเบตาแคโรทีนอยดไป

เปนสารแอสตาแซนทินได (Lui and Wu, 2007)

สรุป
P. rhodozama สายพันธุตางๆมีการเจริญไดดีท่ี pH 5 และผลิตแคโรทีนอยดไดสูงท่ี pH 4 นํ้าผลไมตางๆท่ี

มีความเปนกรดเปนอาหารสําหรับการเจริญและผลิตแคโรทีนอยดของยีสตไดดีแตกตางกันขึ้นกับความเขมขนของ

นํ้าตาลท้ังหมดและแรธาตุในนํ้าผลไม โดยนํ้าสับปะรดท่ีความเขมขนของนํ้าตาลรีดิวซเร่ิมตนเทากับ 10 g/L ให

ปริมาณการผลิตแคโรทีนอยดตอนํ้าหนักยีสตสูงท่ีสุด และยีสตสายพันธุ P. rhodozama GBF9 เปนสายพันธุท่ีดีท่ีสุด 

ท่ีใหปริมาณแคโรทีนอยดไดสูงกวาสายพันธุอ่ืนๆ โดย Urea เปนแหลงไนโตรเจนท่ีดีของ GBF9 และใหผลการเจริญ

และผลิตแคโรทีนอยดไดดีท่ี Urea 0.5 g/L อยางไรก็ตาม นํ้าสับปะรดท่ีความเขมขนของนํ้าตาลรีดิวซเร่ิมตนเทากับ 

10 g/L มีปริมาณไนโตรเจนเพียงพอแลว และการเสริม Urea 0.5 g/L ไมมีผลทําใหการผลิตแคโรทีนอยดเพ่ิมขึ้นอยาง

ชัดเจน ดังน้ัน สับปะรดจึงเปนอาหารราคาถูกสําหรับการเล้ียงยีสต P. rhodozama และอาจนํามาใชแทน YM ใน

ระดับอุตสาหกรรมตอไปในอนาคตได
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ตารางที่ 1 ปริมาณ Reducing sugar, Total sugar และ pH ของน้ําผลไมชนิดตางๆ

น้ําผลไม Reducing sugar (g/L) Total sugar (g/L) pH
นํ้ามะพราว 13.64 20.72 5.60
นํ้าออย 32.85 164.05 4.92
นํ้าสับปะรด 56.92 151.26 3.78
นํ้าฝร่ัง 68.25 83.33 4.20
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รูปที่ 1 ความสามารถในการเจริญและการผลิตแคโรทีนอยดของ Phaffia rhodozyma สายพันธุตางๆที่ pH

ตางๆ ; ( )นํ้าหนักยีสตแหง (g/L)(Cell Dry Weight; CDW), ( ) ปริมาณแคโรทีนอยดอนํ้าหนักแหง (g/CDW),

( )ปริมาณแคโรทีนอยตอปริมาตร (mg/L), ผลการทดลองไดจากคาเฉล่ีย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (n = 4)
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รูปที่ 2 การเจริญและการผลิตแคโรทีนอยดของPhaffia rhodozyma สายพันธุตางๆในน้ําผลไมตางๆ; ( )

นํ้าหนักยีสตแหง (g/L) (Cell Dry Weight; CDW), ( ) ปริมาณแคโรทีนอยดอนํ้าหนักแหง (g/CDW),

( ) ปริมาณแคโรทีนอยตอปริมาตร (mg/L), ผลการทดลองไดจากคาเฉล่ีย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (n = 4)
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ผลของระดับความเขมขนของแซนแทนกัมท่ีสงผลตอคุณสมบัติของสารใหความขุน

Effect of xanthan gum concentration on properties of clouding agent

คคนางค วจิารณปรีชา1 สุเชษฐ สมุหเสนีโต1 และปริญดา เพ็ญโรจน 1

Khakhanang Wijarnprecha1, Suched Samuhasaneetoo1 and Parinda Penroj1

บทคัดยอ
การศึกษาอิทธิพลของระดับความเขมขนของแซนแทนกัม (รอยละ 0, 0.1, 0.3 และ 0.5 โดยนํ้าหนัก) ท่ี

สงผลตอคุณสมบัติของสารใหความขุนซึ่งประกอบดวยสตารชดัดแปรรอยละ 14 และนํ้ามันปาลมรอยละ 28 โดย

นํ้าหนัก โดยวัดคุณสมบัติของสารใหความขุนไดแก ความหนืดของสารใหความขุน การกระจายตัวของอนุภาคนํ้ามัน

การแยกชั้นของครีม และการสูญเสียความขุน พบวาสารใหความขุนท่ีประกอบดวยแซนแทนกัมมีการกระจายตัวของ

อนุภาคนํ้ามันแบบ monomodal dispersion ในขณะท่ีสารใหความขุนท่ีไมเติมแซนแทนกัมมีลักษณะการกระจายตัว

แบบ polymodal dispersion การเพ่ิมความเขมขนของแซนแทนกัมทําใหคาความหนืดเพ่ิมขึ้น คา surface-area-

average droplet size (d32) และการสูญเสียความขุนลดลง จากการเก็บสารใหความขุนท่ี 60 องศาเซลเซียส พบวา

สารใหความขุนท่ีเติมแซนแทนกัมท่ีระดับความเขมขนต่ํา (รอยละ 0.1) เกิดการแยกชั้นของครีมท่ีระยะเวลาการเก็บ

รักษา 7 วัน ในขณะท่ีการเติมแซนแทนกัมท่ีระดับความเขมขนรอยละ 0.3 และ 0.5 เกิดการแยกชั้นของครีม 14 และ

28 วันตามลําดับ และสารใหความขุนท่ีไมเติมแซนแทนกัมจะไมปรากฏการแยกชั้นของครีมตลอดระยะเวลาท่ี

ทําการศึกษา

คําสําคัญ : สารใหความขุน แซนแทนกัม ความหนืด การแยกชั้นของครีม การสูญเสียความขุน 

Abstract
Study of an effect of xanthan gum (XG) concentration (0, 0.1, 0.3 and 0.5 % w/w) on the

properties of clouding agent that contains 14% w/w modified starch and 28% w/w palm oil was done by

measuring viscosity, droplet size distribution, creaming index and turbidity loss. It was found that the size

distribution of the clouding agents that contain XG was monomodal dispersion while the one without XG

was polymodal dispersion. Increasing concentration of XG resulted in increasing viscosity, decreasing

surface-area-average droplet size (d32) and turbidity loss values of clouding agents. Storage of clouding

agent at 60oc showed a creaming effect of clouding agent with XG at 0.1% (w/w) in 7 days, while

concentration of XG 0.3 and 0.5% (w/w) prolonged the creaming effect in 14 and 28 days respectively.

But the clouding agent without XG was not separate to cream during 28 days.

Keywords : clouding agent, xanthan gum, viscosity, creaming index, turbidity loss

1 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 73000 ประเทศไทย
Department of Food Technology, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, Nakornpathom 73000, Thailand
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คํานําและวัตถุประสงค
สารใหความขุนเปนสวนประกอบท่ีสําคัญในเคร่ืองดื่มนํ้าผลไมปรุงแตงกล่ินรส เพ่ือชวยใหผลิตภัณฑมีความ

ขุนเหมือนนํ้าผลไมตามธรรมชาติ สารใหความขุนน้ียังทําหนาท่ีในการใหกล่ินรส สี และความรูสึกในปากแก

ผลิตภัณฑเคร่ืองดื่มดวย  สารใหความขุนมีลักษณะเปนอิมัลชัน  มีสีขาวทึบแสง  แตโดยปกติอิมัลชันจะไมคงตัวเมื่อ

ระยะเวลาผานไป เน่ืองจากคาความถวงจําเพาะท่ีแตกตางกันระหวางเฟสนํ้ามันและเฟสนํ้าทําใหเกิดลักษณะปรากฏ

ท่ีไมเปนท่ีตองการ เชน การแยกชั้นของครีมในสารใหความขุน การเกิด ringing หรือการเกิด oiling-off ในผลิตภัณฑ

เคร่ืองดื่มทําใหเกิดการสูญเสียความขุน เปนตน จึงทําใหผูบริโภคไมยอมรับในคุณภาพของผลิตภัณฑ 

งานวิจัยน้ีศึกษาอิทธิพลของระดับความเขมขนของแซนแทนกัม (รอยละ 0, 0.1, 0.3 และ 0.5 โดยนํ้าหนัก)

ท่ีสงผลตอคุณสมบัติของสารใหความขุน (ประกอบดวยสตารชดัดแปรรอยละ 14 และนํ้ามันปาลมรอยละ 28) ไดแก

ความหนืดของสารใหความขุน การสูญเสียความขุน การแยกชั้นของครีม และการกระจายตัวของอนุภาคนํ้ามัน

อุปกรณและวิธีการ
วิธีการผลิตสารใหความขุนดัดแปลงจากวิธีของ Taherian และคณะ (2006) โดยเติมนํ้ามันปาลม (ยี่หอโอเล

อิน) ท่ีระดับความเขมขนรอยละ 28 โดยนํ้าหนักในสารละลายสตารชดัดแปร (Purity gum 2000) ท่ีระดับความ

เขมขนรอยละ 14 โดยนํ้าหนัก พีเอชเทากับ 3 ใชเคร่ืองปนผสมเปนระยะเวลา 1 นาที กอนนํามาผานเคร่ืองโฮโมจิไนซ

(APV, Lab 2000, USA) ท่ีระดับความดัน 500/40 บาร จํานวน 1 รอบและ 240/40 บาร จํานวน 1 รอบ สารละลาย

แซนแทนกัมถูกเติมในสารใหความขุนในระดับความเขมขนท่ีทําการศึกษา (รอยละ 0, 0.1, 0.3 และ 0.5 โดยนํ้าหนัก)

โดยใชเคร่ืองปนผสมเปนระยะเวลา 1 นาที สารใหความขุนถูกนํามาวิเคราะหคุณสมบัติของสารใหความขุนทันทีหลัง

กระบวนการผลิต

การวิเคราะหคุณสมบัติของสารใหความขุน ไดแก (1) การวัดความหนืดของสารใหความขุนโดยใชเคร่ืองวัด

ความหนืด (Brookfields Viscometer, Model DVLVII+) ทุกตัวอยางถูกนํามาวัดความหนืดทันที (2) การกระจายตัว

ของอนุภาคนํ้ามันดวยเคร่ือง laser light scattering (Malvern Instrument) โดยดัดแปลงจากวิธีของ Taherian และ

คณะ (2006) และคํานวณคา surface-area-average diameter (d32) (3) การวัดคาการแยกชั้นของครีม (creaming

index) โดยคํานวณคา creaming index (%) ตามวิธีของ Tangsuphoom และคณะ (2008) และ (4) การวัดการ

สูญเสียความขุนโดยดัดแปลงจากวิธีของ Taherian และคณะ (2006) สารใหความขุนถูกนํามาเจือจางในอัตราสวน

1:1000 ในสารละลายนํ้าตาล (11 oBrix, พีเอช 3) และนํามาวัดคาการดูดกลืนแสงเร่ิมตน (abs0) และคาการดูดกลืน

แสงท่ีระยะเวลาการเก็บรักษา 7 วัน (abs7) ท่ีความยาวคล่ืน 660 nm คาการดูดกลืนแสงสัมพันธกับคาความขุนของ

สารใหความขุนท่ีถูกนํามาเจือจาง สําหรับการสูญเสียความขุน (%)คํานวณไดจาก ((คา abs0- คา abs7)/คา abs0) 

100

ผลและวิจารณ
ผลของระดับความเขมขนของแซนแทนกัมที่สงผลตอความหนดืของสารใหความขุน

จากตารางท่ี 1 แสดงคาความหนืดของสารใหความขุนท่ีประกอบดวยแซนแทนกัมท่ีระดับความเขมขนตางๆ 

ซึ่งพบวาคาความหนืดของสารใหความขุนเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) เมื่อระดับความเขมขนของแซนแทนกัม

เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 0 ถึง 0.5



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :
ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยศิลปากร สนามจันทร

O-267

ผลของระดับความเขมขนของแซนแทนกัมที่สงผลตอลกัษณะการกระจายตัวของขนาดอนภุาคน้ํามันของ
สารใหความขุน

สารใหความขุนท่ีประกอบดวยแซนแทนกัมท่ีระดับความเขมขนตางๆ ถูกนํามาศึกษาลักษณะการกระจาย

ตัวของขนาดอนุภาคนํ้ามันดังแสดงในภาพท่ี 1 ซึ่งพบวาสารใหความขุนท่ีประกอบดวยแซนแทนกัมรอยละ 0 มี

ลักษณะการกระจายตัวของอนุภาคนํ้ามันแบบ polymodal dispersion ในขณะท่ีสารใหความขุนท่ีประกอบดวยแซน

แทนกัมรอยละ 0.1, 0.3 และ 0.5 มีลักษณะการกระจายตัวของอนุภาคนํ้ามันแบบ monomodal dispersion จาก

ตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวาคา d32 มีคาลดลงเมื่อระดับความเขมขนของแซนแทนกัมในสารใหความขุนเพ่ิมขึ้น โดยสาร

ใหความขุนท่ีประกอบดวยแซนแทนกัมท่ีระดับความเขมขนรอยละ 0.3 และ 0.5 มีคา d32 ไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญ (p>0.05)

ผลของระดับความเขมขนของแซนแทนกัมที่สงผลตอการแยกชั้นของครีมของสารใหความขุน

จากตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นวาสารใหความขุนท่ีประกอบดวยแซนแทนกัมรอยละ 0.1 จะเกิดการแยกชั้นของ

ครีมอยางรวดเร็วโดยมีคา creaming index (%) เทากับ 5.40 ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ระยะเวลาการเก็บรักษา

7 วัน และสารใหความขุนจะเกิดการแยกชั้นของครีมชาลงเมื่อระดับความเขมขนของแซนแทนกัมเพ่ิมขึ้นจากรอยละ

0.3 และ 0.5 โดยเกิดการแยกชั้นของครีมท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ระยะเวลาการเก็บรักษา 14 และ 28 วัน

ตามลําดับ ในขณะท่ีสารใหความขุนท่ีไมมีแซนแทนกัมมีความคงตัวมากท่ีสุดโดยไมปรากฎการแยกชั้นในชวง

ระยะเวลาท่ีทําการศึกษา

จากผลการทดลองดังกลาวแสดงใหเห็นวาสารใหความขุนท่ีเติมแซนแทนกัมรอยละ 0.1 จะเรงการเกิดการ

แยกชั้นของครีมเน่ืองจากการเติมแซนแทนกัมในสารใหความขุนทําใหเกิดแรงดันออสโมติกในระบบอิมัลชัน แรงดงึดดู

ระหวางอนุภาคนํ้ามันในระบบอิมัลชันท่ีมีความหนืดต่ําสามารถเอาชนะแรงผลักไดงายกวาระบบอิมัลชันท่ีมีความ

หนืดสูง จึงเรงเกิด depletion flocculation ของอนุภาคนํ้ามัน การจัดเรียงตัวของอนุภาคนํ้ามันดังกลาวจะไมคงตัว

และทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงโครงสรางการจัดเรียงตัว (restructuring) เพ่ือใหเกิดความเสถียรในระบบอิมัลชัน โดย

พยายามเพ่ิมพ้ืนท่ีผิวระหวางเฟสของนํ้าและนํ้ามัน รวมท้ังการเคล่ือนท่ีขึ้นตามแรงโนมถวงของโลก ดังน้ันเมื่อระบบ

อิมัลชันเกิด restructuring จะลดการเชื่อมของอนุภาคนํ้ามันเน่ืองจากการเกิด flocculation และเกิดการรวมตัวของ

อนุภาคนํ้ามันเน่ืองจาก coalescence (Hemar และคณะ, 2001) ในขณะท่ีการเติมแซนแทนกัมท่ีระดับความเขมขน

รอยละ 0.3 และ 0.5 จะชะลอการแยกชั้นของครีม เน่ืองจากปริมาณแซนแทนกัมท่ีเพ่ิมขึ้นสงผลตอคาความหนืดของ

สารใหความขุนท่ีเพ่ิมขึ้น ดังน้ันการเกิด  restructuring ตองอาศัยพลังงานอิสระท่ีสามารถเอาชนะแรงตานการ

เคล่ือนท่ีอนุภาคนํ้ามันท่ีเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากความหนืดของเฟสตอเน่ือง อยางไรก็ตามการเชื่อมของอนุภาคนํ้ามัน

เน่ืองจากการเกิด flocculation จะลดลงเมื่อระยะเวลาผานไป เน่ืองจากแรงดึงดูดระหวางอนุภาคนํ้ามันสามารถ

เอาชนะแรงผลักได

ผลของระดับความเขมขนของแซนแทนกัมที่สงผลตอการสูญเสียความขุนของสารใหความขุนที่ถูกนํามา
เจือจาง

การสูญเสียความขุนของสารใหความขุนท่ีถูกนํามาเจือจางเกิดเน่ืองจากอนุภาคนํ้ามันท่ีกระจายตัวในเฟส

ตอเน่ืองเกิดการเคล่ือนท่ีตามแรงโนมถวงของโลก อนุภาคนํ้ามันเกิด flocculation และ coalescence ทําใหเกิด

ลักษณะปรากฏท่ีเรียกวา ringing จากตารางท่ี 1 พบวาสารใหความขุนท่ีประกอบดวยแซนแทนกัมรอยละ 0.3 และ

0.5 มีคาการสูญเสียความขุนนอยกวาสารใหความขุนท่ีประกอบดวยแซนแทนกัมรอยละ 0.1 และสารใหความขุนท่ีไม
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เติมแซนแทนกัมอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ผลการทดลองดังกลาวสามารถอธิบายไดตามกฎของสโตกส (Stoke’s

law) โดยสารใหความขุนท่ีไมเติมแซนแทนกัมมีคา d32 ท่ีมากกวาสารใหความขุนท่ีมีแซนแทนกัมท่ีระดับความเขมขน

ตางๆ ดังน้ันอนุภาคนํ้ามันท่ีมีขนาดใหญกวาและมีการกระจายตัวแบบ polymodal dispersion จึงเคล่ือนท่ีขึ้นตาม

แรงโนมถวงของโลกไดเร็วกวาอนุภาคท่ีมีขนาดเล็ก ทําใหปรากฏการเกิด ringing และการสูญเสียความขุนไดเร็วกวา

เชนกัน

สรุป
แซนแทนกัมถูกนําเติมในสารใหความขุนเพ่ือเพ่ิมความหนืดของเฟสนํ้า และชะลอการเคล่ือนท่ีอนุภาค

นํ้ามัน นอกจากน้ีการเติมแซนแทนกัมท่ีระดับความเขมขนท่ีเพ่ิมขึ้นทําใหการกระจายตัวของอนุภาคมีลักษณะเปน

monomodal dispersion และมีคา d32 ท่ีลดลงสงผลตอการลดการสูญเสียความขุนในสารใหความขุนท่ีถูกนํามาเจือ

จาง อยางไรก็ตามจากการศึกษาพบวาระดับความเขมขนของแซนแทนกัมในสารใหความขุนมีบทบาทสําคัญตอการ

เกิดการแยกชั้นของครีม การเติมแซนแทนกัมท่ีระดับความเขมขนต่ํา (รอยละ 0.1) ในสารใหความขุนจะเรงการแยก

ชั้นของครีม เน่ืองจากแซนแทนกัมทําใหเกิดแรงดันออสโมติกและเรงการเกิด flocculation ของอนุภาคนํ้ามัน และการ

เติมแซนแทนกัมท่ีระดับความเขมขนสูงขึ้น (รอยละ 0.3 และ 0.5) สามารถชะลอการแยกชั้นของครีม

คําขอบคุณ
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ตารางท่ี 1 คาความหนืด คาความขุนเริ่มตน และคาการสูญเสียความขุน (ท่ีอุณหภูมิหอง ระยะเวลาการเก็บรักษา 7 วัน) ของ

สารใหความขุนท่ีประกอบดวยแซนแทนกัมท่ีระดับความเขมขนตางๆ

ระดับความเขมขนของแซนแทนกัม

(%)

ความหนืด

(cps)

ความขุนเริ่มตน การสูญเสียความขุน

(%)

0 274.50  2.97d 0.454  0.014a 40.07  0.94a

0.1 879.50  5.94c 0.423  0.020a 41.94  1.86a

0.3 1850.25  32.88b 0.429  0.002a 33.88  0.25b

0.5 3904.00  65.05a 0.413  0.021a 32.02  0.37b

ตารางท่ี 2 คา surface-area-average droplet sizes (d32) ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ระยะเวลาการเก็บรักษา 0, 7 และ

28 วันของสารใหความขุนท่ีประกอบดวยแซนแทนกัมท่ีระดับความเขมขนตางๆ

ระดับความเขมขนของแซนแทนกัม

(%)

d32 (µm)

0 วัน 7 วัน 28 วัน

0 0.616  0.001a 0.882  0.004a 0.911  0.004

0.1 0.578  0.001b nd* nd*

0.3 0.499  0.001c 0.637  0.002b nd*

0.5 0.500  0.000c 0.626  0.001b nd*

ตารางท่ี 3 คา creaming index (%) ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ระยะเวลาการเก็บรักษา 0, 7 และ 28 วันของสารใหความ

ขุนท่ีประกอบดวยแซนแทนกัมท่ีระดับความเขมขนตางๆ

ระดับความเขมขนของแซนแทนกัม

(%)

คา creaming index (%) ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส

0 วัน 7 วัน 28 วัน

0 0.00  0.00a 0.00  0.00b 0.00  0.00c

0.1 0.00  0.00a 5.40  0.86a 19.51  0.00a

0.3 0.00  0.00a 0.00  0.00b 19.05  0.00a

0.5 0.00  0.00a 0.00  0.00b 8.75  0.00b

0
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0.375 0.875 1.375 1.875 2.375 2.875 3.375 3.875 4.375 4.875 5.375

เสนผานศูนยกลางของอนุภาคน้ํามัน (µm)

ปร
ิมา

ตร
 (%

)

แซนแทนกัมรอยละ 0 แซนแทนกัมรอยละ 0.1
แซนแทนกัมรอยละ 0.3 แซนแทนกัมรอยละ 0.5

ภาพที่ 1 ลักษณะการกระจายตวัของขนาดอนุภาคของสารใหความขุน (สตารชดัดแปรรอยละ 14 และนํ้ามันปาลม

รอยละ 28) ท่ีประกอบดวยแซนแทนกัมท่ีระดับความเขมขนตางๆ

a,b.c.d อักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแนวตั้งแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)
* nd อักษรภาษาอังกฤษแสดงการไมปรากฎของขอมูลเนื่องจากสารใหความขุนเกิดการแยกชั้นของครีม
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ผลของสภาวะในการโฮโมจิไนซ Carboxymethyl Cellulose และ Tween 60 ตอความคงตัวทาง

กายภาพของกะทิ
Effect of homogenization conditions, Carboxymethyl Cellulose and Tween 60 on physical

stability of coconut milk

นฤรัชน ชัยแจง1 และเอกพันธ แกวมณีชยั1

Naruerat Chaijang1 and Eakaphan Keowmaneechai1

บทคัดยอ
จากการศึกษาสภาวะในการโฮโมจิไนซกะทิท่ีความดัน  3 ระดับ คือ 11/4 17/4 และ 23/4 MPa โดย         

โฮโมจิไนซ 1, 2 และ 3 รอบ พบวาในกรณีท่ีไมเติม carboxymethyl cellulose (CMC) หรือ Tween 60 ระดับความ

ดันและจํานวนรอบในการโฮโมจิไนซท่ีเพ่ิมขึ้นทําใหกะทิมีขนาดดร็อปเล็ทเฉล่ียเล็กลง มีความคงตัวตอการแยกชัน้ครีม

สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) แตในกรณีท่ีเติม CMC หรือ Tween 60 กลับพบวากะทิท่ีผานการโฮโมจิไนซมี

ขนาดดร็อปเล็ทเล็กลงอยางไมมีนัยสําคัญ (P>0.05) โดยท่ีความดัน 23/4 MPa และการโฮโมจิไนซ 1 รอบ ใหกะทิท่ีมี

ขนาดดร็อปเล็ทเฉล่ียเล็ก มีความคงตัวตอการแยกชั้นครีมสูง ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P>0.05) กับกะทิท่ีผาน

การโฮโมจิไนซท่ีความดัน 11/4 MPa จํานวน 3 รอบ และกะทิท่ีผานการโฮโมจิไนซท่ีความดัน 17/4 MPa จํานวน 2

และ 3 รอบ

คําสําคัญ : กะทิ โฮโมจิไนเซชัน, CMC, Tween 60, ความคงตัวทางกายภาพ

Abstract
Homogenization conditions for coconut milk were studied at pressure levels of 11/4, 17/4 and

23/4 MPa and 1, 2 and 3 passes. In an absence of carboxymethyl cellulose (CMC) and Tween 60,

increasing pressure and number of passes reduced the average droplet size and creaming of coconut

milk (P<0.05). CMC or Tween 60 in coconut milk could not significantly reduced the average droplet size

(P>0.05). At 23/4 MPa for 1 pass, the coconut milk had small average droplet size and high stability

against creaming, similar to that obtained from 11/4 MPa for 3 passes or 17/4 MPa for 2 and 3 passes

(P>0.05).

Keywords : coconut milk, homogenization, CMC, Tween 60, physical stability

คํานําและวัตถุประสงค
ในปจจุบันอาหารไทยไดรับความนิยมเปนอยางมากในประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก เน่ืองจากอาหารไทยมี

คุณลักษณะเฉพาะตัวท่ีโดดเดนท้ังในดานลักษณะปรากฏ กล่ิน และรสชาติ อาหารไทยหลายชนิดมีสวนผสมของกะทิ 

ท้ังในอาหารคาวและอาหารหวาน ทําใหเกิดความตองการกะทิในปริมาณสูง อุตสาหกรรมกะทิกลายเปนหน่ึงใน
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อุตสาหกรรมอาหารท่ีมีความสําคัญเชิงเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีการแปรรูปกะทิเปนผลิตภัณฑหลายชนิด ไดแก 

กะทิพาสเจอรไรซ กะทิกระปองสเตอริไรซ กะทิกลองยูเอชที รวมท้ังผลิตภัณฑอาหารแปรรูปท่ีมีกะทิเปนสวนผสมหลัก 

ปญหาการแยกชั้นครีม (creaming) และการแตกมัน (oiling off) ของกะทิในผลิตภัณฑแปรรูป อันจัดวาเปน

การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของกะทิ ซึ่งเปนระบบอิมัลชันแบบนํ้ามันในนํ้า (oil-in-water emulsion) ซึ่งมีวัฏภาค 

(phase) นํ้ามันกระจายตัวเปนดร็อปเล็ท (droplet) เม็ดเล็ก ๆ อยูในวัฏภาคนํ้า โปรตีนในกะทิจะทําหนาท่ีเปน

อิมัลซิฟายเออรตามธรรมชาติ (Birosel, Gonzales and Santos, 1963) ชวยใหกะทิมีความคงตัวอยูไดระยะหน่ึง โดย

ไมแยกชั้นหรือแตกมัน อยางไรก็ตามกะทิจะสูญเสียความคงตัวไดงายเมื่อผานการแปรรูปและการเก็บรักษา การเพ่ิม

ความคงตัวของกะทิอาจทําไดโดยกระบวนการโฮโมจิไนเซชันเพ่ือใหดร็อปเล็ทมีขนาดเล็กลง การเติมสารอิมัลซิฟายเออร

(emulsifier) เพ่ือลดแรงตึงผิวระหวางวัฏภาคนํ้ากับนํ้ามัน และการเติมสารเพ่ิมความหนืด (thickening agent) เพ่ือ

ชะลอการเคล่ือนท่ีและการลอยตัวของดร็อปเล็ท (McClements, 1999; Tangsuphoom และ Coupland, 2008)

แมวาจะมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการแกปญหาความไมคงตัวของกะทิมาบางแลว (เทพกัญญา, 2545; จันทิมา,

2546; Srithunma, 2002; Tangsuphoom และ Coupland, 2005) แตก็ยังมีอยูนอยและไมครอบคลุม ดังน้ันใน

งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคในการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอความคงตัวทางกายภาพของกะทิในแงของอิทธิพลของ

ระดับความดันและจํานวนรอบในการผานกระบวนการโฮโมจิไนเซชันของกะทิ รวมท้ังอิทธิพลของสารเพ่ิมความหนืด

และอิมัลซิฟายเออรตอสมบัติและความคงตัวทางกายภาพของกะทิ

อุปกรณและวิธีการ
นํากะทิท่ีไดจากการคั้นเน้ือมะพราวขูดดวยเคร่ืองบีบนํ้ากะทิแบบไฮโดรลิก (hydraulic press) โดยไมมีการ

เติมนํ้า มาวิเคราะหปริมาณไขมันในกะทิเร่ิมตนโดยวิธี modified Mojonnier (AOAC, 2000) จากน้ันปรับปริมาณ

ไขมันในกะทิใหมีสัดสวนไขมันรอยละ 20 โดยนํ้าหนัก ดวยการเติมนํ้า แลวจึงนํากะทิมาพาสเจอรไรซท่ีอุณหภูมิ 

70°C เปนเวลา 1 นาที เพ่ือยับยั้งการเจริญของจุลินทรียและการทํางานของเอนไซมไลเปส

นํากะทิท่ีพาสเจอรไรซแลวมาผานกระบวนการโฮโมจีไนเซซัน ดวยเคร่ืองโฮโมจิไนเซอรความดันสูงแบบ

ความดัน 2 ขั้น (two-stage homogenizer) (APV, Lab 2000, USA) ท่ีความดันขั้นแรก/ขั้นท่ีสอง แตกตางกัน 3

ระดับคือ 11/4 17/4 และ 23/4 MPa โดยผานกะทิเขาเคร่ืองโฮโมจิไนเซอรท่ีแตละระดับความดัน 1, 2 และ 3 รอบ     

ในการศึกษาสภาวะการโฮโมจีไนซรวมกับการใชสารเพ่ิมความหนืด และรวมกับอิมัลซิฟายเออร จะมีการเติมสารเพ่ิม

ความหนืดคือ CMC ในกะทิกอนการโฮโมจิไนซ ท่ีระดับความเขมขนรอยละ 0.6 โดยนํ้าหนัก (ทําใหกะทิท่ีผานการปรับ

ไขมันมีความหนืดใกลเคียงกับกะทิสด) หรือเติมอิมัลซิฟายเออรคือ Tween 60 ในกะทิกอนการโฮโมจิไนซ ท่ีระดับความ

เขมขนรอยละ 0.5 โดยนํ้าหนัก เพ่ือเปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมท่ีไมมีการเติมสารเพ่ิมความหนืดและอิมัลซฟิายเออร

ตัวอยางกะทิทุกตัวอยางหลังผานการโฮโมจีไนซแลวจะมีการเติมโซเดียมเอไซด (sodium azide) ท่ีความ

เขมขนรอยละ 0.02 โดยนํ้าหนัก เพ่ือยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย  จากน้ันนําตัวอยางกะทิท่ีเตรียมไดไปเก็บรักษาท่ี

อุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ชั่วโมง ทําการวิเคราะหดวยเคร่ือง laser light scattering (Coulter, LS100, USA) เพ่ือ

ตรวจสอบขนาดดร็อปเล็ทเฉล่ียและการกระจายตัวของขนาดดร็อปเล็ท วิเคราะหความคงตัวตอการแยกชั้นครีมดวย

การวัดดัชนีการแยกชั้นครีม (creaming index: CI) (Onsaard, 2005) วิเคราะหลักษณะจุลภาคของดร็อปเล็ทดวย

กลองจุลทรรศน (Olympus, CHS, Japan) พรอมกลองถายภาพ (Olympus, C-7070WZ, Japan) เพ่ือตรวจสอบการ
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เกิดการเกาะหรือรวมตัวกันของดร็อปเล็ท และความหนืดดวยเคร่ืองวัดความหนืด (Brookfield, DVL VII+, USA)

โดยใชหัววัดเบอร 1 ท่ีความเร็วรอบ 100 รอบตอนาที (rpm) อุณหภูมิ 25°C

ผลและวิจารณ
จากผลการศึกษาสภาวะการโฮโมจีไนซกะทิในตัวอยางควบคุมท่ีไมเติมสารเพ่ิมความหนืดและอิมัลซิฟายเออร

พบวาระดับความดันและจํานวนรอบในการโฮโมจีไนซสงผลตอขนาดดร็อปเล็ทเฉล่ีย (d32) และความคงตัวตอการ

แยกชั้นครีมของกะทิอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) (รูปท่ี 1a และ 1d) โดยกะทิท่ีผานการโฮโมจีไนซท่ีระดับความดัน

สูงขึ้นจะมีขนาดดร็อปเล็ทเฉล่ียเล็กลง และมีความคงตัวตอการแยกชั้นครีมมากขึ้น  และเมื่อพิจารณาจํานวนรอบท่ี

เพ่ิมขึ้นในระดับความดันเดียวกันก็สงผลในลักษณะเดียวกัน  เน่ืองจากความดันท่ีเพ่ิมขึ้นเปนการใหพลังงานและแรง

เฉือนทําใหดร็อปเล็ทแตกออก มีขนาดเล็กลง ระบบอิมัลชันท่ีมีดร็อปเล็ทขนาดเล็กจะเกิดการแยกชั้นครีมไดชาซึ่ง

อธิบายไดตามสมการของสโตกส (Stokes’ equation) (McClement, 1999) สวนในกรณีท่ีมีการเติม CMC (รูปท่ี 1b

และ 1e) หรือ Tween 60 (รูปท่ี 1c และ 1f) รวมกับการโฮโมจิไนซ พบวาขนาดดร็อปเล็ทเฉล่ียท่ีระดับความดันและ

จํานวนรอบในการโฮโมจีไนซท่ีเพ่ิมขึ้นไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P>0.05) และเมื่อพิจารณาความคงตัว

ตอการแยกชั้นครีมพบวากะทิท่ีผานการโฮโมจิไนซท่ีความดัน 23/4 MPa มีความคงตัวตอการแยกชั้นครีมมากท่ีสุด

โดยไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญเมื่อเพ่ิมจํานวนรอบในการโฮโมจิไนซ (P>0.05) และมีความคงตัวไมแตกตาง

กับกะทิท่ีผานการโฮโมจิไนซท่ีความดัน 11/4 MPa จํานวน 3 รอบ และกะทิท่ีผานการโฮโมจิไนซท่ีความดัน 17/4 MPa

จํานวน 2 และ 3 รอบ อยางไรก็ตามตัวอยางท่ีโฮโมจิไนซรวมกับ Tween 60 มีขนาดดร็อปเล็ทเฉล่ียเล็กท่ีสุด

สอดคลองกับการมีความคงตัวตอการแยกชั้นครีมสูงสุดดวย ท้ังน้ีเน่ืองจากการโฮโมจิไนซทําใหเกิดดร็อปเล็ทขนาดเล็ก

จํานวนมากขึ้นในระบบ ซึ่งนอกจากจะทําใหความหนืดเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากเกิดการตานทานการไหลแลว (Chiewchan และ

คณะ, 2006) ยังเปนการเพ่ิมพ้ืนท่ีผิวสัมผัสของดร็อปเล็ทนํ้ามันดวย โดยในกรณีท่ีตัวอยางไมมีการเติมสารเพ่ิมความ

หนืดหรืออิมัลซิฟายเออรใดๆ ปริมาณโปรตีนท่ีมีอยูในกะทิจะไมมากพอท่ีจะหุมดร็อปเล็ทท่ีเกิดขึ้นใหม (del Rosario

และ Punzalan, 1997) จึงทําใหหน่ึงโมเลกุลของโปรตีนท่ีเคยจับอยูกับดร็อปเล็ทหน่ึงตองจับกับอีกดร็อปเล็ทพรอมๆ 

กัน นําไปสูการเกิดการเกาะกลุม (flocculation) และสามารถเกิดการรวมตัว (coalescence) ไดในท่ีสุด (รูปท่ี 2 a-h)

จึงทําใหกะทิเกิดการแยกชั้นครีมไดเร็วขึ้น (McClement, 1999; Tangsuphoom และ Coupland, 2005) สวนในกรณี

ท่ีมีการเติมสารเพ่ิมความหนืด เชน CMC ซึ่งมีบทบาทเปนตัวเสริมการทํางานของสารอิมัลซิฟายเออรในลักษณะไป

เพ่ิมความหนืดใหแกวัฏภาคตอเน่ืองของระบบอิมัลชันชนิดนํ้ามันในนํ้า และนอกจากน้ี CMC ยังสามารถเกิดเปนฟลม

ท่ีแข็งแรงระหวางผิวของดร็อปเล็ทนํ้ามันและนํ้าได (Sharma, 1981) จึงชวยชะลอการเคล่ือนท่ีของดร็อปเล็ทและปองกัน

การรวมตัวเปนดร็อปเล็ทท่ีมีขนาดใหญขึ้นไดในระยะเวลาหน่ึง จากการทดลองพบวาความหนืดของหัวกะทิสดและกะทิท่ี

ผานการปรับปริมาณไขมัน (เปนรอยละ 20) เทากับ 23.20 และ 5.50 เซนติพอยส (cP) ตามลําดับ สวนกะทิท่ีผาน

การโฮโมจิไนซรวมกับ CMC มีคาความหนืดอยูในชวง 20.30-36.45 cP ตัวอยางกะทิท่ีมีการเติม Tween 60 ซึ่งเปน

สารอิมัลซิฟายเออรจึงชวยลดแรงตึงผิวระหวางวัฏภาคนํ้าและนํ้ามัน สามารถหุมรอบผิวดร็อปเล็ทท่ีเกิดขึ้นใหมจาก

การโฮโมจิไนซ จึงชวยปองกันการเกาะกลุมหรือรวมตัวกันของดร็อปเล็ทได ทําใหอิมัลชันมีความคงตัวมากขึ้น

(Tangsuphoom และ Coupland, 2008)
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สรุป
การโฮโมจิไนเซชันกะทิท่ีระดับความดันและจํานวนรอบท่ีเพ่ิมขึ้นมีผลทําใหกะทิมีขนาดของดร็อปเล็ทเฉล่ีย

เล็กลง และมีความคงตัวตอการแยกชั้นครีมและความหนืดเพ่ิมขึ้น ระดับความดันของการโฮโมจิไนซท่ี 23/4 MPa

และผานเขาเคร่ืองโฮโมจิไนเซอรเพียง 1 รอบ สามารถใหกะทิท่ีมีความคงตัวตอการแยกชั้นครีมสูง ไมเกิดการแยกชั้น

นํ้ามันและมีความหนืดของกะทิใกลเคียงกับนํ้ากะทิสด สภาวะการโฮโมจิไนซดังกลาวสามารถนําไปประยุกตใชใน

อุตสาหกรรมการผลิตกะทิแปรรูป
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รูปที่ 1 ผลของสภาวะในการโฮโมจีไนซตอขนาดดร็อปเล็ทเฉล่ีย (d32) (a-c) และคาดัชนีการแยกชั้นครีม (%CI)

(d-f) ของกะทิในตวัอยางควบคมุ (a, d) ตัวอยางท่ีเติม CMC (b, e) และเติม Tween 60 (c, f)

ท่ีระดับความดัน 11/4 MPa (●) 17/4 MPa (□) และ 23/4 MPa (▲)

รูปที่ 2 ภาพถายจากกลองจุลทรรศนท่ีกาํลังขยาย 400 เทา แสดงผลของการโฮโมจิไนซท่ีความดัน 11/4 MPa

ของกะทิในตัวอยางควบคุม (a-d) ตัวอยางท่ีเตมิ CMC (e-h) และเติม Tween 60 (i-l) โดยผานการ

โฮโมจิไนซ 0 รอบ (a, e, i) 1 รอบ (b, f, j) 2 รอบ (c, g, k) และ 3 รอบ (d, h, l)



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

O-275

ผลการทดสอบและคัดเลือกพันธุสุกรของฟารมท่ีเล้ียงสุกรเปนการคา

Testing and selection of commercial pigs farm

วัชรีพร  เล่ือมใส1 เนรมิตร  สุขมณี1 และวรวิทย  สิริพลวัฒน1

Watchareeporn Laumsai1 , Neramit Sookmanee1 and Voravit Siripolwat1

บทคัดยอ
การศึกษาคร้ังน้ีเปนขอมูลการทดสอบพอพันธุและแมพันธุสุกรพันธุดูรอค ลารจไวท และแลนดเรช ท่ีนํ้าหนัก

ประมาณ 25-95 กิโลกรัม จากฟารมสุกรเอกชนแหงหน่ึง เก็บบันทึกตั้งแตป พ.ศ.2548 ถึงป พ.ศ.2551 เปนขอมูลของ

พอพันธุ 696 ตัว และขอมูลแมพันธุ 2,956 ตัว รวมท้ังส้ิน 3,652 ขอมูล หลังการทดสอบพันธุมีการคํานวณอัตราการ

เจริญเติบโตตอวัน อัตราการแลกนํ้าหนัก และวัดความหนาไขมันสันหลัง แลวนํามาคํานวณเปอรเซ็นตเน้ือแดง และ

คํานวณคุณคาการผสมพันธุของลักษณะดังกลาวดวยวิธี Best Linear Unbiased Prediction (BLUP) พบวาสุกรพอ

และแมพันธุท่ีคัดไวทําพันธุท้ังสามพันธุมีการเจริญเติบโตเฉล่ีย 997.92 และ 817.08 กรัม/วัน เปอรเซ็นตเน้ือแดงเฉล่ีย

56.90 และ 56.71 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สุกรพอพันธุมีอัตราการแลกนํ้าหนักเฉล่ีย 1.98 จํานวนลูกแรกคลอดมีชีวิต

ของสุกรแมพันธุเฉล่ีย 10.79 ตัว/ครอก และจํานวนลูกหยานมเฉล่ีย 9.36 ตัว/ครอก คุณคาการผสมพันธุของอัตราการ

เจริญเติบโตของสุกรมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นท้ังสามพันธุ คุณคาการผสมพันธุของเปอรเซ็นเน้ือแดงในสุกรพอพันธุมีแนวโนม

ลดลงในสุกรพันธุแลนดเรซ ในขณะท่ีสุกรพันธุดูรอค และพันธุลารจไวทมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น แตในสุกรแมพันธุ สุกรพันธุ

ลารจไวท และพันธุแลนดเรซกลับมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น ในขณะท่ีสุกรพันธุดูรอคมีแนวโนมลดลง คุณคาการผสมพันธุของ

อัตราการแลกนํ้าหนักในสุกรเพศผูมีแนวโนมลดลงท้ังสามพันธุ คุณคาการผสมพันธุของจํานวนลูกแรกคลอดมีชีวิตใน

สุกรแมพันธุมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นในสุกรลารจไวทและแลนดเรช แตสุกรพันธุดูรอคมีแนวโนมลดลง และคุณคาการผสม

พันธุของจํานวนลูกหยานมในสุกรแมพันธุมีแนวโนมลดลงในสุกรพันธุแลนดเรซ ในขณะท่ีสุกรพันธุดูรอค และพันธุ

ลารจไวทมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น

คําสําคัญ : แนวโนมทางพันธุกรรม คุณคาการผสมพันธุ สมรรถภาพการผลิต สมรรถภาพการสืบพันธุ

Abstract
The study on testing and selection of Duroc, Yorkshire and Landrace was done at the

bodyweight of 25 to 95 kg. The data were collected during 2005 to 2008 from a commercial pig farm in

total of 3,652 with 696 males and 2,956 females. Average daily gain (ADG) and Feed conversion ratio

(FCR) were calculated after testing and selection and the measurement of back fat was done for

calculating lean percentage. The estimated breeding values were analyzed by Best Linear Unbiased

Prediction (BLUP). On the average of three breeds, ADG of selected boars was 997.92 gram per day and

817.08 gram per day of selected sows. The average lean percentage of selected boars was 56.90% and

56.71% of sows. The average FCR in boars was 1.98. The average of number born alive (NBA) of sows

1 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นครปฐม 73140 ประเทศไทย

Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Kamphaengsaen, Kasetsart University, Nakhon Pathom 73140 Thailand
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was 10.79 piglets per litter and the average of number weaning (NW) was 9.36 piglets per litter. The

estimated breeding value (EBV) of ADG was increased genetic trend in all breeds. The EBV of lean

percentage in boars was decreased in Landrace but Duroc and Yorkshire had increased genetic trend,

increased in Yorkshire and Landrace sows and decreased in Duroc sows. Genetic trend of EBV of FCR in

boars was decreased in all breeds. Yorkshire and Landrace sows had increased EBV of NBA but Duroc

had decreased genetic trend. In addition, the genetic trend of EBV for NW was decreased in Landrace

but Duroc and Yorkshire had increased

Keywords : genetic trend, Duroc, Yorkshire, Landrace, estimated breeding value, production performance,

reproductive performance

คํานําและวัตถุประสงค
การผลิตสุกรเชิงอุตสาหกรรมในประเทศไทย ในปจจุบันมีความกาวหนามาก โดยมีการนําความรูทางดาน

วิชาการและเทคโนโลยีมาประยุกตใช ไมวาจะเปนดานอาหารสัตว การจัดการฟารม และพันธุสุกร เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต สําหรับในดานการปรับปรุงพันธุสุกร วิธีท่ีนิยมคือการนําเขาสุกรจากตางประเทศเพ่ือใชในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ไมวาจะเปนรูปแบบของนํ้าเชื้อ และพอแมพันธุสุกรเขามาปรับปรุงเพ่ือใหได

ผลตอบแทนสูงสุด และเปนท่ีตองการของผูบริโภค

การปรับปรุงพันธุในอดีตจนถึงปจจุบันมุงเนนการปรับปรุงลักษณะท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ เชน อัตราการ

เจริญเติบโต อัตราการแลกเน้ือ ความหนาไขมันสันหลัง จํานวนลูกแรกคลอด จํานวนลูกหยานม ฯลฯ ซึ่งการปรับปรุง

ลักษณะสําคัญทางเศรษฐกิจเหลาน้ีจะมีการเปล่ียนแปลงอยางไร สามารถตรวจสอบไดจากการตรวจสอบผล

ความกาวหนาทางพันธุกรรมท่ีเกิดขึ้นในแตละป สามารถตรวจสอบไดจากผลการวิเคราะหแนวโนมพันธุกรรม โดย

ความกาวหนาทางพันธุกรรมในลักษณะตางๆ น้ัน จําเปนตองอาศัยการคัดเลือกสัตวท่ีมีความสามารถสูงสุดไวทําพันธุ 

ซึ่งการคัดเลือกตองการความแมนยํา และตองกระทําอยางพิถีพิถัน ซึ่งสามารถวัดประสิทธิภาพของแผนการปรับปรุง

พันธุท้ังหมด โดยมีหนวยวัดเปนความกาวหนา/ป เพ่ือนําผลการวิเคราะหนําไปปรับปรุงแกไขการทํางาน

การศึกษาในคร้ังน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาความกาวหนาหรือแนวโนมทางพันธุกรรมของลักษณะท่ี

สําคัญทางเศรษฐกิจของสุกรพันธุแท เพศผู และเพศเมีย ท่ีไดจากการทดสอบและคัดเลือกพันธุในฟารมเอกชนตั้งแตป 

พ.ศ. 2548 ถึงป พ.ศ. 2551 และนําแนวโนมทางพันธุกรรมท่ีไดมาใชในการพัฒนา และปรับปรุงพันธุตอไป

อุปกรณและวิธีการ
ขอมูลท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีไดจากการบันทึกขอมูลการทดสอบและคัดเลือกพันธุสุกรพันธุแท เพศพู และ

เพศเมีย ระดับ Great grand parent (GGP) และ Grand parent (GP) ฟารมเอกชนแหงหน่ึง ตัง้แตป พ.ศ. 2548 ถึง

ป พ.ศ. 2551

โดยลักษณะท่ีใชศกึษาในคร้ังน้ี คือ 

- สุกรเพศผู ศึกษาอัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียตอวัน อัตราการแลกนํ้าหนัก เปอรเซ็นเน้ือแดง 

- สุกรเพศเมีย อัตราการเจริญเตบิโตเฉล่ียตอวัน เปอรเซ็นเน้ือแดง จํานวนลูกแรกคลอดมชีีวิต และ

จํานวนลูกหยานม 



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

O-277

ในการศึกษาคร้ังน้ีใชเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลในการวิเคราะหขอมูล โดยใชเทคนิค Best Linear

Unbiased Selection (BLUP) ในการวเิคราะหหาคา Estimated Breeding Value นําขอมูลท้ังหมดท่ีประเมินไดมา

คํานวณคาเฉล่ีย เพ่ือประเมินแนวโนมทางพันธุกรรรม และแนวโนมทางลักษณะปรากฏ

ผลและวิจารณ
การศึกษาผลการทดสอบสุกรพอแมพันธุและคัดเลือกไวทําพันธุ เพ่ือศึกษาถึงแนวโนมทางลักษณะปรากฎ 

และลักษณะทางพันธุกรรรม พบวาป พ.ศ.2551 สุกรพอพันธุท่ีคัดไวทําพันธุมีการเจริญเติบโตมากกวา 1,000 กรัม/วัน 

สําหรับสุกรแมพันธุพบวามีการเจริญเติบโตมากกวา 800 กรัม/วัน คือในสุกรพันธุดูรอค ลารจไวท และพันธุแลนดเรซมี

การเจริญเติบโตเปน 1,028, 1,081, 1,065 และ 825, 871, 915 กรัม/วัน ตามลําดับ และมีแนวโนมของการเจริญเติบโต

เพ่ิมสูงขึ้นในทุกพันธุ ซึ่งใกลเคียงกับรายงานของนเรศน และอํานวย (2549) ท่ีรายงานวาสุกรมีอัตราการเจริญเติบโต

เฉล่ียเทากับ 923.03 กรัม/วัน เปอรเซ็นตเน้ือแดงในสุกรพอและแมพันธุมากกวา 55 % โดยมีเปอรเซ็นตเน้ือแดงเทากับ 

57.60, 57.23, 57.23 และ55.72, 56.58, 56.76 ตามลําดับ อัตราการแลกนํ้าหนักของสุกรพอพันธุต่ํากวา 2.0 และมี

แนวโนมลดลง ในสุกรแมพันธุท้ังมีจํานวนลูกแรกคลอดมีชีวิตเฉล่ียมากกวา 10 ตัว/ครอก โดยมีจํานวนลูกแรกคลอดมี

ชีวิตเทากับ 11.20, 11.90 และ10.50 ตามลําดับ จํานวนลูกหยานมเฉล่ียมากกวา 9 ตัว/ครอก ท้ังสามพันธุ โดยมี

จํานวนลูกหยานมเฉล่ียเทากับ 9.90, 9.80 และ9.20 ตามลําดับ และเมื่อประเมินแนวโนมทางพันธุกรรมจากคา

คาดคะเนคุณคาการผสมพันธุ ซึ่งเปนคาท่ีแสดงความสามารถทางพันธุกรรมของสัตวตัวน้ันท่ีสามารถถายทอดไปสู

ลูกหลานได (ศรเทพ, 2531) โดยแนวโนมทางพันธุกรรมของอัตราการเจริญเติบโตของสุกรพอและแมพันธุ มีแนวโนม

เพ่ิมสูงขึ้น โดยในสุกรเพศผูพันธุดูรอคในป พ.ศ.2551 มีคาเทากับ 87.44 ซึ่งมากกวาสุกรพอพันธุท่ีมีอยูในศูนยวิจัยและ

บํารุงพันธุสัตวเชียงใหม (2550) คอนขางมาก สวนแนวโนมทางพันธุกรรมของเปอรเซ็นเน้ือแดงในสุกรพอพันธุมี

แนวโนมลดลงในสุกรพันธุแลนดเรซ ในขณะท่ีสุกรพันธุดูรอค และพันธุลารจไวทมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น ในสุกรแมพันธุพบวา

พันธุลารจไวท และพันธุแลนดเรซมีแนวโนมทางพันธุกรรมเพ่ิมขึ้น แตสุกรพันธุดูรอคลดลง แนวโนมทางพันธุกรรมของ

อัตราการแลกนํ้าหนักของสุกรเพศผูมีแนวโนมลดลง ท้ังสามพันธุซึ่งสุกรพันธุลารจไวทมีแนวโนมลดลงเพียงเล็กนอย

อยางไรก็ตามสุกรพันธุลารจไวทยังคงมีแนวโนมทางพันธุกรรมของอัตราการแลกนํ้าหนักต่ํากวาพันธุแลนดเรซ  ซึ่งคา

คุณคาการผสมพันธุของทุกพันธุมีคาใกลเคียงกับขอมูลของศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวเชียงใหม (2550) สําหรับ

แนวโนมทางพันธุกรรมของจํานวนลูกแรกคลอดมีชีวิตในสุกรแมพันธุมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นในสุกรลารจไวทและแลนดเรช 

สวนพันธุดูรอคลดต่ําลง ซึ่งคาแนวโนมทางพันธุกรรมคอนขางใกลเคียงกับรายงานของ See และคณะ (2000) ท่ี

รายงานวาสุกรพันธุแลนดเรซของจํานวนลูกแรกคลอดมีชีวิตวามีคาแนวโนมทางพันธุกรรมเทากับ 0.036 ซึ่งแตกตาง

จาก Zhang และคณะ (2000) ท่ีรายงานคาแนวโนมทางพันธุกรรมเทากับ -0.03 สําหรับแนวโนมทางพันธุกรรมของ

จํานวนลูกหยานม พบวาในปพ.ศ. 2550 มีแนวโนมลดลง แตปพ.ศ. 2551 มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นท้ังสามสายพันธ และมีคา

แนวโนมทางพันธุกรรมคอนขางใกลเคียงกับรายงานของ See และคณะ (2000) และ Zhang และคณะ (2000) ท่ี

รายงานคาแนวโนมทางพันธุกรรมเทากับ 0.01 และ 0.03 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 1

สรุป
ผลการศึกษาวิเคราะหหาแนวโนมทางพันธุกรรมของสุกร ของฟารมเอกชนแหงหน่ึง ตั้งแตป พ.ศ. 2548 ถึงป 

พ.ศ. 2551 พบวาสุกรพอแมพันธุท่ีคัดไวทําพันธุท้ังสามพันธุมีการเจริญเติบโต และเปอรเซ็นตเน้ือแดงเฉล่ีย 997.92,
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817.08 กรัม/วัน และ 56.90 และ 56.71 เปอรเซ็นต ตามลําดับ อัตราการแลกนํ้าหนักของพอพันธุสุกรเฉล่ีย 1.98 ท้ังสาม

พันธุ จํานวนลูกแรกคลอดมีชีวิต และจํานวนลูกหยานมของแมพันธุเฉล่ียมากกวา 10.79 และ 9.36 ตัว/ครอก 

ตามลําดับ โดยมีแนวโนมทางพันธุกรรมของพอแมพันธุของอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมสูงขึ้น สวนแนวโนมทางพันธุกรรม

ของเปอรเซ็นเน้ือแดงมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น แตพอพันธุแลนดเรซ และแมพันธุพันธุดูรอคท่ีมีแนวโนมพันธุกรรมของเปอรเซ็น

เน้ือแดงลดลง สําหรับแนวโนมทางพันธุกรรมของอัตราการแลกนํ้าหนักของพอพันธุมีแนวโนมลดลง และแนวโนมทาง

พันธุกรรมของจํานวนลูกแรกคลอดมีชีวิต และจํานวนลูกหยานมของแมสุกรมีแนวโนมเพ่ืมขึ้น แตจํานวนลูกแรกคลอดมี

ชีวิตของสุกรพันธุดูรอคและจํานวนลูกหยานมของสุกรพันธุแลนดเรซท่ีมีแนวโนมทางพันธุกรรมลดลง โดยแนวโนมทาง

พันธุกรรมท่ีแตกตางกันไปในแตละลักษณะ เกิดจากอิทธิพลของพันธุกรรม สภาพแวดลอม การจัดการ และนโยบายของ

การคัดเลือกสุกรในฟารม การนําสุกรเขาจากตางประเทศ ภาวะดานเศรษฐกิจ ท่ีเปล่ียนแปลงไปในแตละชวงเวลา 

คําขอบคุณ
ผูดําเนินการวจิัย ขอขอบคุณ ฟารมสุกรเอกชนท่ีใหความอนุเคราะหขอมูล และรายละเอียดของขอมูล

สําหรับการทํางานวิจยั จนทําใหไดผลงานวจิัยท่ีถกูตอง และสําเร็จลุลวงไปดวยดี

เอกสารอางอิง
นเรศน อินทรักษ และอํานวย กวมทรัพย. 2549. ลักษณะเศรษฐกิจบางประการของสุกรขุนสามสายพันธุในสภาพ

ฟารมเกษตรกรเครือขายท่ีเกิดจากพอพันธุดูร็อคของกรมปศุสัตวเพ่ิมประสิทธิภาพสุกรขุนของเกษตรกรดวย

สุกรพอพันธุดูร็อคของศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานี. : 48(1) (48:3, 3.4) - 0206-025

ศรเทพ ธัมวาศร. 2531. ทฤษฎีการรผสมพันธุและการคัดเลือกพันธุปศุสัตวจากหลายประชากร.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.

See, M.T., Mabry, J.W., Venner, J., Baas, T.J., Stalder, K.J. and Moeller S.J. 2000. Reproductive

progress of American Yorkshire swine. 2000 NSIF Proceedings. Stockholm, Sweden.

Zhang, S., Bidanel, J.P., Burlot, T., Legault, C. and Naveau J. 2000. Genetic parameters and genetic

trends in the Chinese x European Tiameslan composite pig line. II. Genetic trends. Genet. Sel.

Evol. 32 : 57-71.
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ตารางที่ 1 คาเฉล่ียผลการทดสอบ และการคัดเลือกพันธุดูรอค ลารจไวท และแลนดเรซ ตั้งแตป พ.ศ.2548 – พ.ศ.2551

ดูรอค ลารจไวท แลนดเรซ

2548 2549 2550 2551 2548 2549 2550 2551 2548 2549 2550 2551

สุกรพอพนัธุ

จํานวน 696 ตัว

ADG 828 1001 1017 1028 904 1032 1090 1081 855 1032 1042 1065

FCR 2.20 2.03 1.97 2.00 1.86 1.95 1.90 1.98 2.04 1.89 2.00 1.96

Lean - 56.80 57.88 57.60 49.80 58.40 57.00 57.23 46.33 59.70 67.88 57.23

EBVadg 66.45 91.09 75.97 87.44 35.66 62.54 82.62 68.49 32.39 65.38 65.22 78.46

EBVfcr -0.03 -0.13 -0.11 -0.14 -0.02 -0.08 -0.11 -0.11 -0.01 -0.10 -0.05 -0.08

EBVlean -0.26 -0.13 0.35 0.30 0.13 0.52 0.45 0.16 -0.03 1.17 0.08 0.04

สุกรแมพันธุ

จํานวน 2,956 ตัว

ADG 694 752 801 825 738 821 858 871 800 866 864 915

Lean 57.65 57.57 56.68 55.72 53.61 57.18 56.42 56.58 - 57.56 58.08 56.76

NBA - 10.20 10.40 11.20 - 9.80 11.00 11.90 - 10.80 11.30 10.50

NW - 9.30 9.00 9.90 - 9.60 9.20 9.20 - 9.40 8.80 9.80

EBVadg 4.2 31.9 31.7 34.5 -4.8 26.8 44.0 34.5 11.9 28.1 36.0 42.2

EBVlean 0.08 0.43 0.16 0.11 -0.84 -0.43 -0.58 0.14 0.44 0.77 1.23 1.09

EBVnba -0.02 -0.02 -0.01 -0.04 -0.01 0.01 0 0.02 -0.02 0 0 0.03

EBVnw 0 0.02 0 0.01 -0.01 0.01 0 0.01 0.04 0.02 0.01 0.03



  

 
 
 
 
 
 
 

กลุม 5 Creative Education 
(หลักสูตร หรือ กระบวนการศึกษาที่ผลิตบุคคลที่เปนนักสรางสรรค) 
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การเสริมสรางการจัดการความรูเพ่ือเรียนรูการดูแลตนเองของผูติดเชื้อ HIV และผูปวยเอดส

ในเขตภาคตะวันออก
The promotion of self care knowledge management for the HIV/AIDS people in the Eastern

region of Thailand

เฉลิมศรี ขจรวงศวัฒนา1

Chalermsri Kajonvongwattana1

บทคัดยอ
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา และสังเคราะหวิธีการเรียนรูการดูแลตนเองสูการจัดการความรู และ

เสริมสรางการเปนชุมชนนักปฏิบัติของผูติดเชื้อ HIV และผูปวยเอดสในภาคตะวันออก โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือสรางชุมชนแหงการเรียนรู เก็บขอมูลโดยกาสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุมและการสังเกตแบบมีสวนรวมและ

ไมมีสวนรวม ผูใหขอมูล เปนผูติดเชื้อ HIV ผูปวยเอดส ญาติและผูดูแลชมรมผูติดเชื้อ HIV และผูปวยเอดส ใน 3

จังหวัดภาคตะวันออกไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง และจันทบุรี วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหา 

ผลการวิจยั พบวา

1. วิธีการเรียนรูการดูแลตนเองของผูติดเชื้อ HIV และผูปวยเอดสเปนการเรียนรูแบบผูใหญ และมีปจจัยท่ี

เอ้ือใหเกิดการเรียนรูคือ  1) บริบทชุมชนท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูของผูติดเชื้อ HIV และผูปวยเอดส 2) การสนับสนุน

การเรียนรูจากพ่ีเล้ียงกลุมและการเรียนรูดวยการนําตนเอง 3) การมีสวนรวมของครอบครัวผูติดเชื้อ HIV และผูปวย

เอดส

2. วิธีการเรียนรูสูการจัดการความรูในการดูแลตนเองของผูตดิเชือ้ HIV และผูปวยเอดสประกอบดวย 4

ขั้นตอน ( THInK ) คือ 1) การทํางานเปนทีม ( T = TEAM ) 2)พลังการดูแลดวยจติใจ (H=HEART) 3) การมี

ปฏิสัมพันธตอกันแบบเพ่ิมคุณคาผูอ่ืนและลดอัตตาตนเอง (In =Interaction ) 4) กระบวนการจดัการความรู

(K = Knowledge management)

3. การเสริมสรางการจัดการความรูสูการเปนชุมชนนักปฏิบัติของผูติดเชื้อ HIV และผูปวยเอดสใชกิจกรรม

สุนทรียสนทนา เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู เนนความเปนองครวมในการดําเนินการชมรมผูติดเชื้อ HIV โดยเนนหลัก 6

ประการ คือการมีสัมพันธภาพ การสรางบรรยากาศภายในชมรม การมีเครือขายพันธมิตร การมุงแสวงหาองคความรู 

การสนับสนุนใหเกิดการเปล่ียนแปลง และความเชื่อในหลักการทําไปเรียนรูไป และ 3 กิจกรรม คือ การกําหนด

เปาหมายรวมกัน การสงเสริมการเรียนรูในองคกร และการทําโครงการรวมกัน 

คําสําคัญ : การจัดการความรู การดูแลตนเอง ผูติดเชื้อ HIV ผูปวยเอดส

Abstract
This study aimed to study and synthesize the self care learning method of HIV/AIDS people

toward the community of practice. The study had done in 3 provinces of Thailand : Chachoengsao,

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา

Major : Education and Social Development ; Ph.D. Faculty of Education, Burapha University
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Rayong and Chantaburi. The community action Research (CAR) for Community of Practice was

employed. The data collection dealt with indept interview, focus group, observations both participation

and non-participations. The data were analyzed by content analysis. The results indicated as follow :

1. The self care of Adult learning method of HIV/AIDS were consisted of 3 factors 1) community

context of HIV/AIDS people 2) learning support by self directed learning of HIV/AIDS groups and

intended coach 3) Family participation.

2. The learning method toward self care knowledge management of HIV/AIDS groups consisted

of “THInK” 1)T =TEAM 2) H =HEART 3) In = Interaction 4) K= Knowledge Management (KM)

3. Knowledge management promotion of self care toward the Community of Practice of HIV/AIDS

people was depended on the holistic performance of the HIV/AIDS people. 1) Dialogue 2) Community

action which consisting of 6 topics : groups relationship, setting climate, learning network, knowledge

inquiry, support for changing and learning by doing and 3 activities consisting of sharing goal, promotion

of learning organization and join project operating.

Keywords : Knowledge management , People learning , HIV/AIDS

คํานําและวัตถุประสงค

จากสถานการณการเพ่ิมขึ้นของผูติดเชื้อHIV ในโลกและสถานการณในประเทศไทยซึ่งคาดการณวา

จํานวนผูติดเชื้อ HIV รายใหม ในป 2551-2553 จะอยูในกลุมผูหญิงท่ีติดเชื้อจากสามีหรือคูรัก  และกลุมชายท่ีมี

เพศสัมพันธกับชาย ท่ีเคยควบคุมไดจะกลับมามากขึ้นทําใหทุกฝายตองหันมาใหความสนใจกับการดูแลผูติดเชื้อ

เพ่ือใหมีสุขภาพดี สามารถดูแลตนเองได ภายใตศักยภาพท่ีมีจํากัด ท้ังดานสุขภาพ ดานเศรษฐกิจ และดานการ

ยอมรับของสังคม  สําหรับดานสุขภาพน้ัน ผูติดเชื้อHIV ตองมีความรูเพียงพอท่ีจะใชเปนภูมิคุมกันในการดํารงชีวิต 

ตลอดจนดูแลตนเองไดอยางเหมาะสม แตปจจุบันจากการรายงานดานการดูแลผูติดเชื้อ HIV พบวา ผูติดเชื้อยังขาด

ความรูความเขาใจในการดูแลตนเองท่ีชัดเจน ยังเปนกลุมท่ีมีความผันผวนของการรักษา เพราะการติดเชื้อไวรัส HIV

ยังเปนส่ิงท่ียากตอการทําใจยอมรับ  ผูติดเชื้อบางสวนยังแสวงหาการรักษาท่ีไมถูกวิธี ยิ่งทําใหเปนการเพ่ิมภาระ

คาใชจายในครอบครัว จนเกิดเปนปญหาเศรษฐกิจในครัวเรือนของผูติดเชื้อเองสถานการณการแพรระบาดของโรค

เอดส จึงไมใชสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโรคอยางธรรมดาและเกิดขึ้นอยางโดดๆ แตเปนสถานการณท่ีเกี่ยว

โยงถึงภาวะวิกฤติทางจริยธรรมวัฒนธรรมของสังคมท้ังระบบ 

จากความสลับซับซอนของปญหา ทําใหวิธีคิดเชิงระบบของผูติดเชื้อ HIV และผูปวยเอดสมีความแตกตาง

กัน การมุงหวังท่ีจะเห็นผูติดเชื้อHIV และผูปวยเอดสมีสุขภาพดี โดยการใหขอมูลความรูตามชุดความรูท่ีจัดขึ้นน้ัน จึง

เปนการดูแลท่ีไมเนนความเปนองครวมขาดการมองบริบทรอบดาน และมุงเนนใหผูติดเชื้อ HIV และผูปวยเอดสเคย

ชินกับการบริโภคความรูจนกลุมผูติดเชื้อ สรางสังคมแหงการรับรู มากกวาสังคมแหงการเรียนรู   กระบวนการเรียนรู

จึงไมเกิดขึ้นตามท่ีควรจะเปน สงผลใหไมสามารถดูแลตนเองไดดีตามท่ีมุงหวัง  ดังน้ันหากมีการเสริมสรางการจัดการ

ความรูในการดูแลตนเองใหผูติดเชื้อ HIV และผูปวยเอดส รวมกับผูดูแล อาทิแพทยหรือพยาบาล  จะเปนการเปด

มุมมอง มิติสุขภาพของผูติดเชื้อ HIV และผูปวยเอดสบนกระบวนทัศนใหม ทําใหเกิดการพ่ึงตนเอง และรูจักการตอ

ยอดความรูจากกระบวนการเรียนรูท่ีเกิดขึ้นอยางเปนธรรมชาติ และเปนการเรียนรูตลอดชีวิต โดยมีวัตถุประสงคคือ
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1. เพ่ือศึกษาวิธีการเรียนรูในการดูแลตนเองของผูติดเชื้อ HIV และผูปวยเอดสในเขตภาคตะวันออก

2. เพ่ือสังเคราะหวิธีการเรียนรูการดูแลตนเองสูการจัดการความรูของผูติดเชื้อ HIVและผูปวยเอดสในเขต

ภาคตะวันออก

3. เพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูสูการเปนชุมชนนักปฏิบัติการดานการเรียนรูการดูแลตนเองของผูติดเชื้อ

HIVและผูปวยเอดสในเขตภาคตะวันออกโดยใชเคร่ืองมือการจัดการความรูแบบสุนทรียสนทนา

วิธีดําเนินการวิจัย

1. กลุมตัวอยาง และพ้ืนท่ีในการศึกษา เลือกแบบเจาะจง (Purposive Selective) จากผูติดเชื้อ HIV และ

ผูปวยเอดส  อายุ 18 ปขึ้นไป อยูในชมรมผูติดเชื้อ HIV ของ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก คือ ฉะเชิงเทรา ระยองและ

จันทบุรี โดยเปนชมรมท่ีมีความชัดเจนในการรวมกลุมทํากิจกรรมเพ่ือดูแลตนเอง มุงเนนการดูแลสุขภาพแบบองครวม 

ชมรมละ 25 คน

2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

2.1 การวิเคราะหเอกสาร เพ่ือหาขอมูลเบ้ืองตนท่ีจะใชเปนพ้ืนฐานในการศึกษา

2.2 การสังเกต เปนการเฝาดูปรากฏการณท่ีศึกษาอยางเปนระบบ นําผลท่ีไดมา

วิเคราะหและสรุปผล ใชการสังเกต 2 วิธี คือ การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participatory Observation) และ

การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participatory Observation)

2.3 การสัมภาษณ เปนการสนทนากับผูใหขอมูลแบบเผชิญหนา คือการสัมภาษณแบบไมมี

โครงสราง (Unstructured Interview) โดยการสุมสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของ แพทย พยาบาล เจาหนาท่ีใน

โรงพยาบาลท้ัง 3 แหงเพ่ือนําไปสูผูใหขอมูลหลัก (Key Informant) การสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured

Interview) โดยการใชแนวคําถามท่ีกําหนดไวเปนแนวทางในการสัมภาษณ เนนการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth

Interview)

2.4 การสนทนากลุม (Focus group) ในชมรมผูติดเชื้อ HIV และผูปวยเอดส

2.5 การทํากิจกรรมสุนทรียสนทนา (Dialogue) ซึ่งเปนเคร่ืองมือการจัดการความรู ดําเนินการ

เชิงปฏิบัติการรวมกันกับผูวิจัย

2.6 การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ใชการตรวจสอบดานวิธีวิทยา  (Methodological

Triangulation) เร่ิมตั้งแตขณะเก็บขอมูล การสนทนากลุม การสัมภาษณแบบเจาะลึก การสังเกตแบบมีสวนรวม และ

การสังเกตแบบไมมีสวนรวมตรวจสอบความนาเชื่อถือดวย วิธีสามเสา ( investigator triangulation) โดยนํากลับไป

ใหผูใหขอมูลอานหรือถามซ้ํา(reflecting) และการจัดสัมนาประชาคม เพ่ือใหไดขอมูลท่ีตรงตามความเปนจริงมาก

ท่ีสุด

ผลการวิจัย
วิธีการเรียนรูในการดูแลตนเองของผูติดเชื้อ HIV และผูปวยเอดสกลุมตัวอยางในภาคตะวันออกเปนการ

เรียนรูแบบผูใหญ (Adult learning) ท่ีมีการคํานึงถึงจุดสําคัญตางๆคือ

1.การสรางบรรยากาศในชมรม (Learning Climate) เปนบรรยากาศท่ีเปนกันเอง มีความไววางใจตอกัน
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2. รูถึงความตองการของสมาชิกชมรม (Learning Need) ท่ีตองการนําความรูไปประยุกตใชกับตนเอง

และครอบครัว

3. มีการวางแผนการเรียนรู (Learning Plan)โดยพ่ีเล้ียงและแกนนําชมรม

4. มีการจัดประสบการณการเรียนรู (Learning Activity design) พ่ีเล้ียง หรือแกนนําเปนผูจัด

ประสบการณการเรียนรูใหกับสมาชิก โดยเปนผูใหขอมูลท่ีดี มีการแลกเปล่ียนประสบการณ ไมมุงสอนอยางเดียว

5. มีการประเมินผลการเรียนรู ((Learning Evaluation) เปนลักษณะการรวมคิด รวมทํา รวมประเมินผล 

ซึ่งไมไดกําหนดมาจากพ่ีเล้ียงเพียงคนเดียว สมาชิกในชมรมสามารถประเมินตนเองและประเมินการทํางานของชมรม

ได

ท้ังน้ีมีปจจัยดานตางๆท่ีเอ้ือทําใหเกิดการเรียนรูใหสัมฤทธิผล ไดแก

1. บริบทของชุมชนท่ีมีผลตอการดูแลตนเองผูติดเชื้อ HIV และผูปวยเอดส (context of community)

พบวามีสวนสําคัญประกอบดวย 4 P คือ Place, Policy, Party spirited, Progression of learning wisdom

1.1 สถานท่ีตั้งชมรมฯ (Place) มีผลตอการมาเขารวมชมรม ท้ังน้ีท้ัง 3 จังหวัดชมรมอยูใน

โรงพยาบาล เอ้ือตอการมาตรวจรักษาโรคของผูติดเชื้อ HIV และผูปวยเอดส 

1.2 นโยบาย (Policy) ของโรงพยาบาลชัดเจน โดยผูบริหารเห็นความสําคัญ

1.3 มีการจัดตั้งเปนชมรมมีนโยบายชมรมและมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนและเปนหน่ึงเดียวกัน 

(Party spirited)

1.4 มีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นท่ีสามารถประยุกตใชเพ่ือตอยอด ความรูใหกับผูติดเชื้อ

HIV และผูปวยเอดสได (Progression of learning wisdom)

2. การสนับสนุนการเรียนรู (Supporting factor of learning )พบวา 

2.1 พ้ืนฐานการเรียนรูของสมาชิกชมผูติดเชื้อ HIV และผูปวยเอดสมาจากความตองการและ

ความสนใจของตัวผูติดเชื้อ HIV เอง เน่ืองจากส่ิงท่ีตองการเรียนรูเปนสถานการณท่ีเกี่ยวของกับชีวิตของตนเองและ

ครอบครัว ผูติดเชื้อ HIV จึงมีความตองการท่ีจะเปนผูนําตนเอง (Self Directed Learning)

2.2 มีพ่ีเล้ียงชมรมท่ีเขาใจ ทุมเท ( Intended Coach) เปดโอกาสใหเกิดการเรียนรูซึ่งกันและกัน

นอกจากน้ี ยังมีองคกรท่ีเขาใจและเปดโอกาสการเรียนรู อยางเทาเทียมทําใหจึงทําใหประสบความสําเร็จในการ

ดําเนินการชมรม เพ่ือเกิดการเรียนรูของสมาชิก

3. การมีสวนรวมของครอบครัวผูติดเชื้อ HIV และผูปวยเอดสในการดูแลตนเอง (Family Participation)

ความพรอมของผูติดเชื้อ HIV และผูปวยเอดส ดานครอบครัว มีผลอยางยิ่งตอการเรียนรูการดูแลตนเอง หาก

ครอบครัวใหการสนับสนุน และเขาใจ ผูติดเชื้อ HIV จะมีความมั่นใจ มีความสบายใจ ไมมีภาวะเครียด ซึ่งสงผลให

เกิดการเรียนรูท่ีดีได ท้ัง 3 ชมรม เนนใหครอบครัวมีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหเขามาเรียนรูรวมกัน หรือมีการเยี่ยม

เยียนท่ีบาน

สรุปแผนภูมิภาพรวมวิธีการเรียนรูในการดูแลตนเองของผูติดเชื้อ HIV และผูปวยเอดสในเขตภาค

ตะวันออก ดังน้ี



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

O-285

ภาพท่ี1 สรุปภาพรวมวิธีการเรียนรูในการดูแลตนเองของผูติดเชื้อ HIV และผูปวยเอดสกลุมตัวอยางในเขตภาค

ตะวันออก

นอกจากน้ีการเปนชุมชนนักปฏิบัติ ของกลุมผูติดเชื้อ HIV และผูปวยเอดสในชมรมพบวามีจุดรวมท่ีทําให

แตละชมรมเกิดความเขมแข็งและมีกระบวนการเรียนรูการดูแลตนเองแบบเปนองครวม เขียนเปนแผนภูมิพีรามิด 

“THInK” แสดงถึงการมองแตละขั้นตอนแบบรอบดานดังน้ี

ภาพท่ี 2 สรุป แผนภูมิพีรามิด“THInK”

KM

การมีปฏิสัมพันธตอกัน

Interaction

กระบวนการเรียนรูการดูแลตนเอง

HEART

รากฐานของการเรียนรูในการดูแลตนเองของผูติดเชื้อคือ ใช

หลัก 

T EAM

Learning of self care in

HIV/AIDS Club

:Adult Learning

5 L

1. Learning Climate

2. Learning need

3. Learning plan

4. Learning Activity design

5. Learning Evaluation

Family Participation

Supporting factor of

Learning

1.Self Directed

Learning

2 Intended Coach

Context of

Community (4 P)

Place, Policy, Party

spirited, Progression of

learning wisdom



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

O-286

พ้ืนฐานของการเรียนรูในการดูแลตนเองของผูติดเชื้อฯใชหลักการ “TEAM”

ประกอบดวย

T = Target : เปาหมาย ของชมรมหรือเปาหมายของการทํางานรวมกันในชมรม

E = Equal : ความเทาเทียมกัน โดยยึดถือความเปนมนุษย

A = Acknowledge : การยอมรับซึ่งกันและกัน ท้ังในสวนของพ่ีเล้ียงและผูติดเชื้อ HIV

M = Management : การจัดการและการดูแลเพ่ือให ชมรมเปนแหลงรวมการเรียนรู หรือเปนชุมชนแหง

การเรียนรู ตลอดไป

จะเห็นวา  “TEAM” เปนผลมาจากการรวมตัวของหลักการท่ีทําใหเกิดการยอมรับได ทําใหเอ้ือตอการเรียนรู

ในการดูแลตนเองของผูติดเชื้อเอชไอวี และผูปวยเอดส สวนกระบวนการเรียนรูการดูแลตนเองของผูติดเชื้อมาจาก

จุดยืนเดียวกันน่ันคือ พลังของ   “ HEART” ซึ่งประกอบดวย

H = Hand : การรวมมือกัน ไมวาจะเปนเร่ืองใด ท้ังผูติดเชื้อและพ่ีเล้ียงจะรวมมือกัน

E = Eager : กระตือรือรน มีความประสงคอยางแรงกลาและมีความอยากรูอยากเห็นในการเรียนรูการดูแล

ตนเอง

A = Apply : ผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสสามารถประยุกตใชความรูท่ีไดจากการเขารวมชมรม มาใชกับ

ตนเองและครอบครัว

R = Rational : การเขารวมชมรมทําใหเปนผูท่ีรูจักเหตุและผล เปนคนมีสติ ในการใชชีวิต

T = Trust : การไววางใจกัน ซึ่งถือเปนส่ิงสําคัญในการอยูรวมกันของแตละชมรม 

นอกจากน้ีจะตองมีการอยูรวมกันอยางสรางสรรคดวยการมีปฏิสัมพันธแบบ เพ่ิมคุณคา/ลดอัตตา 

(Interaction) ซึ่งเปนการเนนใหเห็นวา หากมีผูหน่ึงท่ีลดความเปนตัวตนหรืออัตตาของตนเองลง ก็จะทําใหเปนการ

เพ่ิมคุณคาใหกับผูอ่ืน โดยเฉพาะผูท่ีเรามีปฏิสัมพันธดวย ในกรณีน้ีเนนท้ังในสวนของบุคลากรทางการแพทยและกลุม

ผูติดเชื้อเอชไอวี 

การเกิดการจัดการความรู (Knowledge Management) ท่ียอดสุดของพีรามิด ในการปฏิบัติการจัดการ

ความรูน้ัน ชมรมผูติดเชื้อ HIV และผูปวยเอดสท้ัง 3 ชมรม ตางมุงใหเกิดกระบวนการจัดการความรู โดย ผานการทํา

กิจกรรมกลุม และการแลกเปล่ียนเรียนรู ซึ่งเปาหมายอยูท่ี  วิสัยทัศนหรือเร่ืองท่ีเรียนรู(Knowledge Vision (KV) การ

แลกเปล่ียนเรียนรูกันภายในชมรม(Knowledge Sharing (KS) และการเก็บรวบรวมความรูไวในบุคคล (Knowledge

Asset (KA)

การเสริมสรางการการจัดการความรูสูการเปนชุมชนนักปฏิบัติการดานการเรียนรูการดูแลตนเองของผูติด

เชื้อ HIVและผูปวยเอดสในเขตภาคตะวันออกโดยใชเคร่ืองมือการจัดการความรูแบบสุนทรียสนทนา

1. กิจกรรมสุนทรียสนทนาชวยใหกลุมผูติดเชื้อ HIV ผูปวยเอดส และพ่ีเล้ียงชมรมมีความเขาใจกันมาก

ขึ้น สามารถฟงในขณะท่ีผูอ่ืนพูดอยางมีคุณภาพ ไมมีการตัดสินหรือชี้นําผูอ่ืน แมวาการทํากิจกรรมในคร้ังแรกจะไม

ประสบผลสําเร็จ เน่ืองจากเปนกิจกรรมท่ียังไมเคยทํามากอนบรรยากาศในคร้ังแรกท่ีเร่ิมกิจกรรมจึงยังยึดติดอยูกับ

การแสดงความคิดเห็น โดยใชการฟงอยางตั้งใจนอยเกินไป โดยเฉพาะผูติดเชื้อท่ีเปนระดับประธานหรือแกนนําชมรม 

มักผูกขาดการพูด บางคร้ังยังโนมนาวใหผูอ่ืนคลอยตามตนเอง ซึ่งบรรยากาศเชนน้ีเกิดขึ้นท้ัง 3 ชมรม อยางไรก็ตาม

ในการดําเนินกิจกรรในคร้ังท่ี 2-4 ก็ประสบความสําเร็จดวยดี ผูติดเชื้อ HIV และผูปวยเอดสมีความพึงพอใจดาน

บรรยากาศการทํากิจกรรมและการไดรับความรูใหมอยูในระดับมากกวารอยละ 90 ท้ัง 3 ชมรม
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2. มีแนวทางประเมินการทํางานในชมรม 6 ประเด็น  (6 topics : 6t) คือ 

2.1การสนับสนุนใหเกิดสัมพันธภาพและความรวมมือท่ีดี ระหวางองคกร และ

เครือขายพันธมิตรในฐานะเปนผูนําความรูท่ีไดไปปฏิบัติ

2.2 การสรางบรรยากาศในองคกรใหเปนองคกรแหงสมาชิก ท่ีมีการสะทอนและเรียนรูระหวางกัน

2.3 การเสริมสรางพลังอํานาจใหแกองคกรในการสรางการเปล่ียนแปลงดวยการเชื่อมเครือขาย

พันธมิตรใหชวยผลักดัน และคงศักยภาพในการพัฒนา

2.4 มุงการแสวงหาองคความรูท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงและเปนประโยชนตอประชาชน

2.5 มุงการสนับสนุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงในมิติตางๆท่ีเกี่ยวของ

2.6 เชื่อมั่นในหลักการ “ทําไปเรียนรูไป” และผลลัพธจะไดความรูใหม ผลงานใหมท่ีเปนนวัตกรรม

ของชุมชน 

เสริมดวย 3 กิจกรรมหลัก (3 activities : 3 a)คือ

1. การมองเปาหมายรวมกัน (guiding ideas) เปนการสรางความชัดเจนในหลักการ 

เปาหมาย และแนวทางในการทํางานเพ่ือสรางชุมชนแหงการเรียนรู เปนการปรับทัศนคติและพฤติกรรมใหสอดคลอง

กับการสรางชุมชนแหงการเรียนรู

2. การสรางโครงสราง/กลไกพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู โดยเปนการ

เสริมสรางการเรียนรูภายในองคกรและระหวางองคกร เพ่ือใหเกิดเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรู

3. การทําโครงการรวมกัน เปนการกระตุนใหภาคีเกิดการเรียนรู โดยมีการส่ือสารเปน

ชองทางเพ่ือใหเกิดกิจกรรมและการทําภารกิจรวมกัน

จากการดําเนินกิจกรรมเชิงปฏิบัติการรวมกันชมรมผูติดเชื้อ HIV และผูปวยเอดสจังหวัดฉะเชิงเทรา เนน

การเปนชมรมแหงนักคิด  ชมรมผูติดเชื้อ HIV และผูปวยเอดสจังหวัดระยองเนนการเปนครอบครัวเดียวกัน และชมรม

ผูติดเชื้อ HIV และผูปวยเอดสจังหวัดจันทบุรี เนนการเปนนักรณรงค นําความรูสูสังคม

ท้ังน้ีถือวาการปฏิบัติการตามกิจกรรมของชมรม เปนการปฏิบัติการเพ่ือสรางชุมชนแหงการเรียนรู ซึ่งใน

ท่ีน้ีเรียกวา Community Action : CA

สรุปไดวา ชมรมผูติดเชื้อ HIV ท้ัง 3 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง และจันทบุรีตางก็มีจุดเดนและ

มีการจัดการความรูสูการเปนชุมชนนักปฏิบัติ โดยมีการเรียนรูในการดูแลสุขภาพรวมกัน ดังแสดงในแผนภูมิ

KM(Dialogue)

ภาพท่ี 3 แผนภูมิการเสริมสรางการเปนชุมชนนักปฏิบัติของผูติดเชื้อ HIV และผูปวยเอดสในภาคตะวันออก 

THInK

(Piramidal Idea)

CA ( 6t/3a)

(Community Action )

CoP

(Community of practice)
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สรุป 

งานวิจัยน้ีมุงหวังใหเกิดประโยชนแกสังคมในดานการสงเสริมใหผูติดเชื้อ HIV และผูปวยเอดสมีพ้ืนท่ีในการ

ส่ือสารในสังคม โดยเฉพาะดานสุขภาพท่ีเปนเปาหมายหลักของผูท่ีมีภาวะเจ็บปวย ตามท่ีเสนอประโยชนท่ีคาดวาจะ

ไดรับจากการวิจัยคร้ังน้ีคือทําใหผูติดเชื้อ HIV และผูปวยเอดสในภาคตะวันออก สามารถดูแลตนเองใหมีสุขภาพดีได

โดยใชการเรียนรู ท่ีมาจากการจัดการความรูของกลุมผูติดเชื้อเอง ซึ่งจะเปนการศึกษาเพ่ือสรางพลัง ทําใหเห็น

ความสามารถตนเองและกลุม รูจักเรียนรูท่ีจะดูแลตนเอง ทําใหไมเปนภาระของสังคม นอกจากน้ี ยังทําใหเกิดชุมชน

นักปฏิบัติ (CoP)ดานการเรียนรูการดูแลตนเอง ของกลุมผูติดเชื้อ HIV และผูปวยเอดส ซึ่งเปนท่ีคาดหวังของสังคม ท่ี

จะเห็นการพ่ึงพาตนเองของผูปวย และเกิดการทํางานเปนทีมปฏิบัติการท่ีเปนเลิศในการดูแลสุขภาพระหวางแพทย

พยาบาลหรือเจาหนาท่ีผูดูแลชมรมผูติดเชื้อ HIV และผูปวยเอดส  โดยผูสนใจสามารถนําแนวคิด การปฏิบัติการท่ีพบ

จากงานวิจัยน้ีไปใชในงานการดูแลชมรมผูติดเชื้อ HIV และผูปวยเอดสได

คําขอบคุณ
งานวิจัยน้ีสําเร็จไดดวยความรวมมือในการวิจัยจากแพทย พยาบาล เจาหนาท่ีผูดูแลกลุมผูติดเชื้อ HIV และ

ผูปวยเอดส ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา ระยองและจันทบุรี ขอขอบพระคุณผูติดเชื้อ HIV และผูปวยเอดส

ทุกทานท่ีสมัครใจเขารวมในงานวิจัยน้ี และกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.สมหมาย แจมกระจางและรอง

ศาสตราจารย ดร.ศรีวรรณ มีคุณ ท่ีกรุณาชี้แนะและปรับปรุงผลงานน้ีจนสําเร็จลุลวง
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ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการท่ีสงผลตอมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดานผูเรียนของ

สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1
Management information system effecting basic education standard on student

performance of the schools under the Office Prachuapkhirikhan Educational Service Area1

วัชรินทร  บัวดวง1

Watcharin Buaduang1

บทคัดยอ
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 2) ศึกษาระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดานผูเรียนของ

สถานศึกษา 3) ศึกษาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการท่ีสงผลตอมาตรฐานการศึกษาดานผูเรียน ของสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 

93 คน และครูผูสอน จํานวน 280 คน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 รวมจํานวนกลุม

ตัวอยาง 373 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ

ขั้นตอน ผลการวิจัยพบวา

1. ระดับการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของสถานศึกษา ท้ัง 6 ขั้นตอน อยูในระดับมาก

2.มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดานผูเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ

เขต 1 อยูในระดับดี

3. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการท่ีสงผลตอมาตรฐานการศึกษาดานผูเรียนของสถานศึกษา คือ การนําขอมูล

ไปใช การจัดเก็บ การตรวจสอบขอมูลโดยมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.516 ประสิทธิภาพในการทํานาย

รอยละ 26.00 โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

คําสําคัญ : ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

Abstract
The purposes of this research were to study: 1) the level of the management information system

of the schools under the office Prachuapkhirikhan educational service area 1, 2) the level of the basic

education standard on student performance of the schools, and 3) management information system

effecting basic education standard on student performance of the schools under the office

Prachuapkhirikhan educational service area 1. The samples used in this research were 373 respondents

consisting of 93 administrators and 280 teachers. The research instrument was the questionnaire with the

rating scale of 5 levels. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard

1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 760000 ประเทศไทย  

Educational Administration, Faculty of Education, Phetchaburi Rajabhat University, Phetchaburi, 76000, Thailand
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deviation and stepwise multiple regression analysis. The research results revealed that :

1. The level of the management information system of the schools administration in all 6 aspects was

overall at a high level.

2. The basic education standard on student performance of the schools under the office

of Prachuapkhirikhan educational service area 1 were at a good level.

3. Management information system effecting Basic Education Standard on Student Performance of the

Schools under the Office Prachuapkhirikhan Educational Service Area 1 were using data, organizing or

storage, and data checking. The correlation coefficient was 0.516 with 26.00% of the predictive

efficiency at the statistical significance of .05 level.

Keyword : Management information system

คํานํา
ในปจจุบันเปนท่ียอมรับวาขอมูลสารสนเทศเปนทรัพยากรท่ีจําเปนอยางยิ่ง ผูใดไดขอมูลสารสนเทศท่ี

ถูกตอง รวดเร็วจะเปนผูไดเปรียบ เพราะสามารถใชสารสนเทศเหลาน้ันในการตัดสินใจเร่ืองตาง ๆ ไดอยางถูกตอง

รวดเร็ว ดังน้ัน ขอมูลสารสนเทศจึงมีความสําคัญตอการตัดสินใจดําเนินการตาง ๆ โดยเฉพาะการวางแผนพัฒนา

การศึกษา และการกําหนดนโยบายการศึกษาตองมีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ มีความละเอียด ครบถวน ถูกตอง

ตรงตามความตองการ และทันสมัยจึงจะชวยใหการวางแผนการบริหารจัดการ และการตัดสินใจดําเนินไปอยางมี

ประสิทธิภาพในทางตรงกันขามหากหนวยงานใดไมไดมีการนําขอมูลสารสนเทศไปใชปฏิบัติงาน ก็ยอมเส่ียงตอความ

ผิดพลาดสูง และผลการดําเนินงานก็จะไมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แหงชาติ 2545 : 11) ดังน้ัน ขอมูลและสารสนเทศจึงสําคัญเปนอยางยิ่งตอการตัดสินใจ นับตั้งแต การวางแผน การ

ปฏิบัติงาน และการควบคุม เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของงาน ซึ่งหนวยงานจําเปนตองสราง จัดและ

พัฒนาระบบสารสนเทศใหมีคุณภาพ มีความเท่ียงตรงตามเร่ืองท่ีตองการใช สะดวก รวดเร็ว ทันตอเวลา โดยขอมูล

ดังกลาวจะรวบรวมไดจากการปฏิบัติงานภายในหนวยงานและจากแหลงขอมูลภายนอกท่ีเกี่ยวของ การจัดระบบ

สารสนเทศท่ีดีจะชวยใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

นับตั้งแตนโยบายดานสารสนเทศและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติมีผลบังคับใช รัฐบาลไดสนับสนุน

ใหสถานศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร และจัดการศึกษาในสถานศึกษา แตผลการวิจัยที่เกี่ยวของ

ของ สุนทร จันทวงศ (2541 : 79 - 80) พบวา ปญหาในการจัด ระบบสารสนเทศในสถานศึกษา มีปญหาดานทรัพยากรอยู

ในระดับมาก ปญหาดานกระบวนการจัดระบบสารสนเทศ ดานระบบฐานขอมูลและสารสนเทศอยูในระดับปาน

กลาง ซึ่ง สอดคลองกับ สําเริง  ออนสัมพันธ (2541 : 7) ท่ีพบวา การดําเนินงานดานระบบสารสนเทศในสถานศึกษา

มัธยมศึกษา ที่ผานมาดานการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ปญหาสวนใหญที่มีความ

ผิดพลาด คือดานการเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผลไมตรงกับความเปนจริงและ ขาดบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะ

ดานบุคลากรไมมีเวลาภาระงานมาก ผูบริหารนําสารสนเทศไปใชประโยชนในดานการบริหาร และการตัดสินใจไมมาก

นัก สอดคลองกับ ณัฎฐพันธ เขจรนันท และ ไพบูลย  เกียรติโกมล (2542 : 165 – 167) กลาววา สารสนเทศท่ีผูบริหารใช

อยูในปจจุบัน มีปญหาหลายประการ คือ การตัดสินใจ ไมมีโครงสรางอันเน่ืองจากขอมูลขาดความแนนอน ขอมูลท่ี

นํามาประกอบการตัดสินใจ มีความหลากหลาย คลุมเครือ ไมชัดเจนและขอมูลท่ีมีอยูไมเพียงพอตอการตัดสินใจ ซึ่ง
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อาจทําใหผูบริหารตัดสินใจผิดพลาด ทําใหเกิดความสูญเสียได สมคิด  บางโม (2541 : 301) ไดสรุป ปญหาและสภาพ

ของระบบสารสนเทศ ในปจจุบัน ดังน้ี 1) ผูวางนโยบายและนักวางแผนหรือผูบริหารระดับตาง ๆ อาจไมทราบแหลง

สารสนเทศที่มีอยู แลว 2) ยังคงมีชองวางระหวางผูผลิตสารสนเทศและผูใชสารสนเทศ 3) ปญหาการผลิต

งานวิจัยใหเปนภาษาที่เขาใจงาย 4) การเก็บรวบรวมสารสนเทศไมทันสมัย ไมทันตอเหตุการณ  5) สารสนเทศท่ีไดจาก

แหลงตาง ๆ ไมตรงกัน  6) สารสนเทศท่ีมีอยูสําหรับการตัดสินใจยังไมสมดุลเน่ืองจากสารสนเทศบางประเภทไดรับการ

พัฒนาอยางดีในขณะท่ีสารสนเทศบางประเภทท่ีจําเปนยังไมไดรับการพัฒนา

การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของบุคคล สังคม

และทันตอการแขงขันในประชาคมโลกจึงมีความสําคัญยิ่ง ดังนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 วาดวยเร่ืองมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 จึง

ไดกําหนดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบดวย

ระบบ การประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบการประกันคุณภาพภายในมุงสราง

ความมั่นใจใหแกผูเกี่ยวของวาผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และจะพัฒนาใหเปนผูมีความรูความสามารถและ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานน้ัน โรงเรียนจําเปนตอง

กําหนดวิสัยทัศนและภารกิจท่ีชัดเจนมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการจัดทําวิสัยทัศน และภารกิจเพ่ือ

จัดทําแผนดังกลาวตองใชขอมูลและสารสนเทศพ้ืนฐานท่ีจําเปนเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของทองถิ่นเพ่ือนํามาประกอบการ

จัดทําแผนท่ีมุงพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานตามหลักสูตร และเมื่อโรงเรียนดําเนินการตามแผนแลวตองมีการ

ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน ซึ่งในขั้นตอนน้ีจําเปนตองมีขอมูลและสารสนเทศท่ีจําเปน

เกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานและผลของการดําเนินงานท่ีมุงเปาหมายไปยังคุณลักษณะของผูเรียน (กรมวิชาการ,

2544 : 7-8)

การประกันคุณภาพการศึกษาเปนระบบการบริหารจัดการเพ่ือมุงสรางความมั่นใจใหแกผูเกี่ยว ของวาผูเรียน

ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และจะพัฒนาเปนผูมีความรูความสามารถและคุณลักษณะคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตาม

มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตรของสถานศึกษา จึงจําเปนตองสรางแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาโดยมีการดําเนินการ 3 ขั้นตอนคือ การควบคุมคุณภาพเปนการกําหนดมาตรฐานคุณภาพ และการพัฒนา

สถานศึกษาใหเขาสูมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพเปนการตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตาม

มาตรฐานที่กําหนดและการประเมินคุณภาพเปนการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยหนวยงานท่ีกํากับดูแล ซึ่งใน

ขั้นตอนของการดําเนินงานเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาตองกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจท่ีชัดเจน เพ่ือจัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดทําวิสัยทัศน และภารกิจเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา ดังกลาว ตองใชขอมูลและสารสนเทศ

พ้ืนฐานท่ีจําเปนเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของโรงเรียน จุดเดน จุดดอย ของโรงเรียน สภาพของผูเรียน เพ่ือนํามา

ประกอบการจัดทําแผนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานตามหลักสูตร และเมื่อสถานศึกษาดําเนินงานตามแผนแลว

จะตองมีการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ซึ่งจําเปนตองมีขอมูลและสารสนเทศ

เกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงาน และผลของการดําเนินงานท่ีมุงเปาหมายไปยังคุณลักษณะของผูเรียน สารสนเทศจาก

ผลการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจะนําไปสูการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาตอไปเปนวงจรเพ่ือพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 9 - 12)

สารสนเทศมีความจําเปนและความสําคัญตอการบริหาร ซึ่งมีลักษณะเปนกระบวนการ มีวัตถุประสงค 

เปนส่ิงชวยผูบริหาร ในดานการวางแผนและการตัดสินใจใชทรัพยากรในการบริหาร ดังน้ัน  ตองมีการพัฒนาระบบ
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สารสนเทศใหมีคุณภาพ มีความเพียงพอตอการตัดสินใจ และส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดสารสนเทศท่ีไดรับน้ันจะตองมีความ

สอดคลอง ความสัมพันธ ความถูกตอง และทันตอเหตุการณ  ทันตอความตองการในขณะนั้น ยีลมัส (Yilmaz,

2543 อางถึงใน อนงนาฏ ปอยสูงเนิน, 2550 : 3) และสอดคลองกับ ครรชิต มาลัยวงศ (2540 : 8) ท่ีกลาววา ระบบ

สารสนเทศเปนระบบที่มีความสําคัญตอการบริหารและชวยใหผูบริหารเขาใจสถานการณ และการดําเนินการของ

องคการไดอยางถูกตอง ตรงกับความเปนจริง สามารถมองเห็นปญหาท่ีกําลังจะเกิดขึ้นได สามารถคิดหาวิธีแกไขปญหา

และคาดคะเนผลท่ีจะเกิดขึ้นจากการแกไขปญหาดวยวิธีน้ัน ดังน้ันผูบริหารตองรอบรูขอมูลขาวสารนานาประเทศ ท้ัง

ภายในและภายนอกองคการดวยเหตุน้ีผูบริหารยุคใหมจึงจําเปนตองมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจะไดนําขอมูล

น้ันไปใชในการตัดสินใจ

สถานศึกษามีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ใหสอดรับกับมาตรฐานการศึกษาของ

ชาติ ซึ่งประกอบดวยมาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงคท้ังในฐานะพลเมืองและพลเมืองของโลก

มาตรฐานท่ี 2 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรฐานท่ี 3 แนวทางการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู ดังน้ัน

(สํานักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา, 2550 : 8) จึงกําหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหลัก 4 มาตรฐาน มาตรฐาน

ยอย 18 มาตรฐาน คือ ดานคุณภาพผูเรียน 8 มาตรฐาน ดานการเรียนการสอน 2 มาตรฐาน ดานการบริหารและการจัด

การศึกษา 6 มาตรฐาน ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู 2 มาตรฐาน

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงไดศึกษาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในสถานศึกษาวามี

ความสําคัญตอมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนอยางยิ่ง จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวาระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการ 6 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบขอมูล การประมวลผลขอมูล การจัดเก็บ การวิเคราะห

ขอมูล การนําขอมูลไปใช และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดานผูเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 อยูในระดับใดและระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสงผลตอมาตรฐานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานหรือไม เพ่ือจะไดนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลในการแกไข ปรับปรุง สงเสริมและพัฒนาประสิทธิผลของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหบรรลุตามเปาหมายตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาระดับการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประจวบคีรีขันธ เขต 1

2. เพ่ือศึกษาระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดานผูเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

ประจวบคีรีขันธ เขต 1

3. เพ่ือศึกษาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการท่ีสงผลตอมาตรฐานการศึกษาดานผูเรียนของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัย เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่สงผลตอมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานดานผูเรียน  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยไดกําหนด

แนวทางในการดําเนินการวิจัยดังน้ี
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1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประจวบคีรีขันธ เขต 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 1,757 คน

2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประจวบคีรีขันธ เขต 1 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ เครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan,

1970 : 607) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 407 คน ประกอบดวย  ผูบริหารสถานศึกษา 97 คน  และครูผูสอน 310 คน ใช

เทคนิคการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) และการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling)

3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนําสงและเก็บคืนดวยตนเองและสงทางจุดประสานของแตละอําเภอ ไดแบบสอบถามคืน

มาและสมบูรณจํานวน 373 ฉบับ จากแบบสอบถามท้ัง 407 ฉบับ คิดเปนรอยละ 91.64

4. ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดมาทําการตรวจสอบขอมูลและนําไปวิเคราะหขอมูล

5. การวิเคราะหขอมูลท่ัวไป ของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการคํานวณหาคาความถี่และคารอยละ

6. การวิเคราะหระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ โดยใชคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนรายขอ 

รายดาน และรวมทุกดาน โดยผูวิจัยกําหนดเกณฑในการแปลผลตามแนวคิดของเบสท (Best, 1970 : 240 - 248)

7. การวิเคราะห ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการท่ีสงผลตอมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดานผูเรียน  สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression

Analysis) โดยสรางสมการพยากรณมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดานผูเรียน จากตัวแปรองคประกอบระบบ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการ ท้ัง 6 ขั้นตอน เพ่ือทดสอบวาตัวแปรอิสระทุกตัวจะไมมีความสัมพันธกันเองสูง เพ่ือปองกัน

ความสัมพันธภายในของตัวแปรพยากรณ (Multicollinearity) โดยพิจารณาคาความสัมพันธขององคประกอบระบบ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการ ท้ัง 6 ขั้นตอน จากการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment

Correlation Coefficient) แปลความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) และคาความคงทนของการยอมรับ 

(Tolerance) มีคาไมเกิน 1.00 คาปจจัยการขยายตัวของความแปรปรวน (VIF) มีคาไมเกิน 10 ซึ่งมีสูตรดังนี้ (สุ

ชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2544 : 89)

ผลการวิจัย
1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

ครูผูสอน จํานวน 280 คน คิดเปนรอยละ 75.10 ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 

24.90 เพศหญิง จํานวน 236 คน คิดเปนรอยละ 63.30 เพศชาย จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 36.70 จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี จํานวน 296 คน คิดเปนรอยละ 79.40 รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 62 คน 

คิดเปนรอยละ 16.60 รองลงมาจบการศึกษาระดับ ป. บัณฑิต จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 4.00

การเผยแพรขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 สวน

ใหญมีการเผยแพรขอมูลสารสนเทศผานสารสัมพันธของสถานศึกษา รอยละ 80.70 รองลงมามีการเผยแพร

ขอมูลสารสนเทศผานระบบอินเทอรเน็ต จํานวน รอยละ 56.60 รองลงมามีการเผยแพรผานจดหมายขาวของ

สถานศึกษา รอยละ 53.60 และการเผยแพรผานการบันทึกลงในแผนดิสเกต หรือแผนซีดีรอม รอยละ 15.30

2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 

1 พบวา มีการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการท้ัง 6 ขั้นตอน ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.86 , S.D. = 0.43)

เมื่อพิจารณาเปนขั้นตอน พบวา ทุกขั้นตอนอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากไปหานอยดังน้ี การนําขอมูลไปใช 
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(X6) ( X = 3.99 , S.D. = 0.47) รองลงมาคือ การเก็บรวบรวมขอมูล (X1) ( X = 3.92 , S.D. = 0.44) การจัดเก็บขอมูล 

(X4) ( X = 3.85 , S.D. = 0.54) การตรวจสอบขอมูล (X2) ( X = 3.84 , S.D. = 0.50) การประมวลผลขอมูล (X3)

( X = 3.83 , S.D. = 0.52) และการวิเคราะหขอมูล (X5) ( X = 3.76 , S.D. = 0.56) ตามลําดับ

3. มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดานผู เรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประจวบคีรีขันธ เขต 1 พบวา ในภาพรวมอยูในระดับดี ( X = 3.90 , S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สวน

ใหญอยูในระดับดี  เรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากไปหาคาเฉล่ียนอย ดังน้ี มาตรฐานท่ี 7 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและ

สุขภาพจิตท่ีดี อยูในระดับดี มีคาสูงสุด  ( X = 4.24 , S.D. = 0.46) รองลงมาคือ  มาตรฐานท่ี 8 ผูเรียนมีสุนทรียภาพ

และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา ( X = 4.19 , S.D. = 0.54) มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คานิยมท่ีพึงประสงค ( X = 4.13 , S.D. = 0.48) มาตรฐานท่ี 2 ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนา

ส่ิงแวดลอม  ( X = 4.12 , S.D. = 0.49) มาตรฐานท่ี 3 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางานสามารถทํางาน

รวมกับผูอ่ืนได  และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต ( X = 3.89 , S.D. = 0.46) มาตรฐานท่ี 6 ผูเรียนมีทักษะในการ

แสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียน  และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ( X = 3.72 , S.D. = 0.49) มาตรฐานท่ี 4

ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมี

วิสัยทัศน ( X = 3.52 , S.D. = 0.55) และมาตรฐานท่ี 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร  ( X =

3.37 , S.D. = 0.49)

4. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการท่ีสงผลตอมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดานผูเรียนของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 โดยภาพรวม พบวา มีท้ังหมด 3 ขั้นตอน โดยขั้นตอนท่ีดีท่ีสุดท่ี

ถูกคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับแรก คือ การนําขอมูลไปใช การจัดเก็บขอมูล และการตรวจสอบขอมูล

การนําขอมูลไปใช สงผลตอมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดานผูเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ซึ่งแสดงใหเห็นวา สถานศึกษาไดนําขอมูลสารสนเทศไปใชประกอบการบริหารจัดการ

สถานศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 2-3) ไดกลาววา  

ระบบสารสนเทศท่ีสมบูรณครอบคลุมตัวชี้วัดในแตละมาตรฐานคุณภาพการศึกษาท่ีกําหนดไวท้ังดานผลผลิต  

กระบวนการและปจจัย ตลอดจนสารสนเทศ  บริบทของสถานศึกษายอมสงผลใหสถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพได

ตามมาตรฐาน  ซึ่งสอดคลองกับ ลูกจันทร  พลายงาม (2546 : 30) ไดทําการวิจัย การใชสารสนเทศในการบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม พบวา การพัฒนาสถานศึกษาเขาสูเกณฑมาตรฐานการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาตองอาศัยขอมูลสารสนเทศท้ังในสวนท่ีเปนเน้ือหาสาระการเรียนรู ซึ่งผูเรียนสามารถสืบคนได เกิด

ประโยชนกับการเรียนรู ครูนํามาใชในการจัดการเรียน การสอน สวนผูบริหารนํามาวางแผนการพัฒนาสถานศึกษา การ

ประเมินภายใน การรายงานคุณภาพการศึกษา การประชาสัมพันธแกชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

การจัดเก็บขอมูล สงผลตอมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดานผูเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ซึ่งอาจแสดงใหเห็นวา สถานศึกษาไดมีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ เพ่ือการรับรอง

มาตรฐานการศึกษาดานผูเรียน โดยมีการมอบหมายผูดูแลการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศไวเปนหมวดหมู ตาม

มาตรฐานการศึกษาดานผูเรียนของสถานศึกษา ซึ่งอาจเปนส่ิงหน่ึงท่ีสถานศึกษาตองดําเนินการอยางตอเน่ือง เพ่ือเตรียม

ความพรอมในการรับการประเมินจากภายนอก สอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 50 ให
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สถานศึกษาใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีมีขอมูลเกี่ยวของกับสถานศึกษาตลอดจนให

บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา รวมท้ังผูปกครอง และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษา สอดคลองกับ ปรียาภรณ  

ภูพิทักษพงศ (2547 : 107-108) ไดวิจัยแนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน

มัธยมศึกษา ในสหวิทยาเขตเวียงกาหลง สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย พบวา การจัดเก็บขอมูล มีการปฏิบัติ

อยูในระดับมาก มีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศตามมาตรฐานการศึกษา ตามงาน โครงการของโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับ พร

นภา  โพธิ์ศรี (2546 : 137) ไดทําการวิจัย การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

ประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี พบวา การดําเนินงานเกี่ยวกับระบบขอมูลสารสนเทศ มีการจัดเก็บขอมูลมากท่ีสุด มี

การตรวจสอบขอมูล การวิเคราะหขอมูล  รองลงมาตามลําดับ

การตรวจสอบขอมูล สงผลตอมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ซึ่งอาจแสดงใหเห็นวา สถานศึกษาไดมีการตรวจสอบขอมูลกอนการจัดเก็บ

ตรวจสอบความถูกตองขอมูล หลังการเก็บรวบรวมขอมูลของสถานศึกษาการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน และการบริหารจัดการของสถานศึกษามีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ สอดคลองกับ ภูวดล  อัสวรัตนกุล  

(2546 : 123) ไดทําการวิจัยสภาพและปญหาการดําเนินงานระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

การประถมศึกษาจังหวัดเลย พบวา การดําเนินงานระบบสารสนเทศ ดานการตรวจสอบขอมูลอยูในระดับมาก

สอดคลองกับงานวิจัยของ  ชัยนันทธรณ  ขาวงาม (2545 : 59) ท่ีไดทําการวิจัย ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารคณะ

พยาบาล มหาวิทยาลัย เชียงใหม พบวา ในขั้นตอนของการตรวจสอบขอมูล มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก สอดคลองกับ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 17 - 18) ท่ีกลาววา ในการจัดระบบสารสนเทศของหนวยงานในระดับสถานศึกษา ควร

ดําเนินการตามกระบวนการ การบริหารและการจัดระบบขอมูลสารสนเทศ  ในขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลท่ีเก็บ

ขอมูลมาจากแหลง จะตองนําตรวจสอบทุกคร้ังเพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีความเปนปจจุบัน  มีความตรงตามเน้ือหาของ

สารสนเทศท่ีตองการ  มีความถูกตองแมนยํา 

คําขอบคุณ
วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จดวยดีเพราะไดรับความอนุเคราะหเปนอยางดียิ่งจาก รศ.สุเทพ  ลิ่มอรุณ และ

ผศ. ดร.กาญจนา  บุญสง  ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธกรุณาใหคําแนะนําชวยเหลือตลอดจนชี้แนะแนวทางในการแกปญหา

จนทําใหวิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณ  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.สุมาลี  พงศติยะไพบูลย ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และรศ.นิภา  เพชรสม

กรรมการผูทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธท่ีใหคําปรึกษาแนะนํา แกไขขอบกพรองทําใหวิทยานิพนธสมบูรณยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณ  นายบุญเทียม  อังสวัสดิ์  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1

นางประไพ เกษแกว นางอภิวันทน  พินทอง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ

เขต 1 ท่ีกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบแกไขขอบกพรองของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

ขอขอบพระคุณ ผูบริหารโรงเรียน คณะครู สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ 

เขต 2 ที่ใหความรวมมือนําเครื่องมือไปทดลองใช ขอขอบพระคุณ ผูบริหารโรงเรียน คณะครู สถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ท่ีใหความรวมมือตอบแบบสอบถามเปนอยางยิ่ง
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กลยุทธการพัฒนาและการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียน

จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี  
Development strategy and development driving of desired characteristics of students at

Princess Chulabhorn’s College Phetchaburi

ภัทรวรรณ  ทองดวง1

Putarawan Toungdoung1

บทคัดยอ
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษากลยุทธการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของ

นักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี 2) ศึกษากลยุทธการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี  3) ศึกษาผลการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน โรงเรียนจุฬา

ภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี   กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูมีสวนเกี่ยวของกับโรงเรียน ไดแก ครู จํานวน 11

คน นักเรียน จํานวน 295 คน และผูปกครองของนักเรียน จํานวน 295 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง ขั้นตอน

การวิจัยไดแก ศึกษากําหนดกลยุทธการพัฒนา แลวนําไปขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณลักษณที่พึงประสงคของ

นักเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการทําวิจัยและพัฒนาการเรียนรูสําหรับครู

แบบสอบถามวัดคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน และแบบสัมภาษณบุคลากรท้ัง 3 กลุม สถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูล คือ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที

ผลการวิจัยพบวา

1. กลยุทธการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณลักษณที่พึงประสงคของนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราช

วิทยาลัย  เพชรบุรี น้ันมี 4 กลยุทธ คือ กลยุทธเครือขาย กลยุทธการมีสวนรวม กลยุทธการเสริมพลังอํานาจ กลยุทธ

การบูรณาการ กลยุทธท้ัง 4 ใชในการขับเคล่ือนครูของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี ในการพัฒนาคุณ

ลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน 3 ดาน คือ ดานสังคม ดานคุณธรรม ดานการเรียนรู

2. กลยุทธท่ีครูใชในการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  

เพชรบุรี คือ กลยุทธการวิจัยและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน

3. ผลการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี คิด

จากรอยละของความกาวหนา เพ่ิมขึ้นรอยละ 16.53 ผานเกณฑในระดับดี

คําสําคัญ : กลยุทธการพัฒนา กลยุทธการขับเคล่ือน คุณลักษณท่ีพึงประสงค

Abstract
The purposes of this study were to : 1) determine development strategy that drives development

of desired characteritics of students at Princess Chulabhorn’s College Phetchaburi; 2) determine

1 นักศึกษาปริญญาโท คณะครุศาสตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

In Educational Administration Phetchaburi Rajabhat University
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strategy for developing desired characteristics of the students; and 3) find out how much desired

characteristics of the students are developed after an implementation of the strategy determined. The

samples were three groups of the college’s stakeholders drawn on purposive sampling. They included 11

teachers, 295 students, and 295 parents. The study was conducted in two phases. At the first phase, the

development strategies that would drive development of desired characteristics of the students were

determined. The second phase, the determined strategies were implemented in order to develop the

student’s desired characteristics. The research instruments were two tests –one for assessing the

student’s characteristics and the other for assessing the teacher’s knowledge of classroom action

research and development practice. Also, an interviewing guideline was used for interviewing all three

groups of the research subjects. The data were analyzed with statistical methods to calculate

percentage, mean, standard deviation, and t-test. The data from the interviews were analyzed

qualitatively.

It was found that:

1. The important development strategies the teachers could use to drive development of

desired characteristics of students at Princess Chulabhorn’s College Phetchaburi were the four strategies

of networking, participation, empowerment, and integration. The student’s desired characteristics were

determined to fall into three aspects of social, morale, and learning.

2. The important strategy the teachers at Princess Chulabhorn’s College Phetchaburi

could use for developing their student’s learning was the research and development (R&D) strategy.

3. Implementation of the determined strategies to develop the student’s desired characteristics

resulted in progressive gain of 16.53%, a considerable good level according to the criteria.

Keywords : development strategy, propulsion strategy , desired characteristics

คํานําและวัตถุประสงค
การศึกษาอันเปนกลไกและกระบวนการที ่ช วยในการกลอมเกลาใหบุคลากรของชาติมีความรู 

ความสามารถ ความฉลาด เปนคนดี คนเกง (กรมวิชาการ, 2543 : 3) จึงมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาได

กําหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของเด็กไทยเพ่ือพัฒนาเด็กใหมีคุณลักษณที่พึงประสงคไวตาง  ๆ  กัน เชน

คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรูในคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 18 - 24) ไดกําหนด

คุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาไววา สามารถแสดงออกอยางสรางสรรค สามารถคิดอยางเปน

ระบบ มีวิจารณญาณ  มีสมาธิในการเรียนและการทํางาน มีศักยภาพในการตัดสินใจ มีศักยภาพในเชิงพหุปญญา 

ความถนัด สามารถพัฒนางานและอาชีพของตนเอง สามารถเรียนรู ทํางานดวยการพ่ึงตนเองใชวิถีประชาธิปไตยใน

การทํางานของกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข มีนิสัย การทํางานอยางมีระบบ รักการอาน คนควา เรียนรู

จากการปฏิบัติของตน สรางสรรคผลงานมีทักษะการจัดการ สามารถนําเสนอและถายทอดส่ือความไดอยางมี

ประสิทธิภาพ มีวินัยในตนเอง มีบุคลิกภาพมั่นคงสามารถแสดงออกอยางสรางสรรคและเหมาะสม มีเหตุผล มี

กิริยามารยาทและความเปนไทย เห็นคุณคาของตนเองและยอมรับผูอ่ืน ประเมินตนเองและปรับปรุงตนเองอยูเสมอ มี
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สุขนิสัย และทักษะทางสุขภาพ มีทักษะในการดํารงชีวิตอยางเหมาะสม มีประสบการณตรงกับธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 อันเปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ

กําหนดกรอบทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ไดมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณอันพึงประสงค เพ่ือให

สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ท้ังในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ไวดังน้ีคือ 1) รักชาติ ศาสน

กษัตริย 2) ซื่อสัตยสุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝเรียนรู 5) อยูอยางพอเพียง 6) มุงมั่นในการทํางาน7) รักความเปนไทย 8)

มีจิตสาธารณะ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 5)

จากแนวคิดและหลักการ ตลอดจนสภาพปญหาดานความกาวหนาทางสังคมท่ีเนนวัตถุนิยมและ

เจริญเติบโตอยางไมหยุดยั้ง สังคมแวดลอมรอบขางกายและเยาวชนไทยท่ีนับวันจะไมนาอยู  หากไมมี

กระบวนการพัฒนาการศึกษาท่ีมุงเนนคุณธรรมแกคนในสังคม  เยาวชนไทยมีความเส่ียงสูงท่ีจะมีปญหาดานการ

ประพฤติตนใหอยูในกรอบศีลธรรมอันดี หากไมหาทางปองกันโดยการสรางภูมิตานทานท่ีดี คนในสังคมจะเส่ือม

คุณภาพมากขึ้น การพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคใหเกิดกับเยาวชนไทยจึงเปนหนทางหน่ึงท่ีจะทําใหเยาวชนมี

คุณภาพท่ีสามารถชวยสังคมและประเทศชาติใหดํารงอยูไดอยางมีความสุข การพัฒนา คุณลักษณท่ีดีของเด็กและ

เยาวชนไทยจึงเปนวาระเรงดวนท่ีประเทศชาติตองใหความสําคัญและพัฒนาใหเกิดขึ้นโดยเร็ว (สุวิมล  วองวาณิช,

2550 : 1)

กอปรกับผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาปญหาและความตองการจําเปนในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนจุฬา

ภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงประเด็นสําคัญท่ีตองไดรับการพัฒนาอยางเรงดวน เพ่ือใหเกิดพัฒนา

คุณภาพของโรงเรียนไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับความตองการของโรงเรียน โดยการจัดทําการศึกษา เร่ือง

“การศึกษาประเมินความตองการจําเปนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สังกัด

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 2” พบวา ความตองการจําเปนของโรงเรียนดานคุณภาพผูเรียน ความมีคุณธรรม 

จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค ควรมีการพัฒนาแกไขเปนลําดับแรก คิดเปนรอยละ 53.34 ในท้ังหมด 7 ลําดับ คือ           

1) ความมีคุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค 2) ดานความรูและทักษะจําเปนตามหลักสูตร  3) ดานทักษะใน

การแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรู 4) ความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณคิด

สรางสรรค  คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน 5) ทักษะในการทํางาน สามารถทํางานรวม กับผูอ่ืนได และมีเจตคติท่ีดีตอ

อาชีพสุจริต 6) สุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี สุนทรียภาพ  และ 7) ลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา

ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย  เพชรบุรี โดยใชกลยุทธการพัฒนาและการขับเคล่ือนการพัฒนา   คุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน 

ดวยการอาศัยการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเกี่ยวของท้ังจากบาน โรงเรียน และสังคม ซึ่งในการวิจัยคร้ังน้ีกําหนด

เปาหมายการดําเนินการอยูท่ีครูในโรงเรียน ซึ่งจะเปนผูนําการเปล่ียนแปลงท่ีสามารถขับเคล่ือนองคกรไดเร็วท่ีสุด 

เน่ืองจากเปนบุคคลท่ีมีโอกาสและเวลามากท่ีสุดในการเสริมสรางคุณลักษณท่ีดีใหกับนักเรียนและโรงเรียนยังเปน

ศูนยรวมพลังจากบุคคล  ท่ีเกี่ยวของ ซึ่งผลการวิจัยคร้ังน้ีจะเปนประโยชนแกโรงเรียนและประเทศชาติท่ีจะมีเยาวชนท่ี

มีคุณภาพและเปนการเสริมพลังอํานาจใหผูบริหาร ครู และพอแม ผูปกครองมีความตระหนัก ความสามารถ และการ

มีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณท่ีพึงประสงค

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพ่ือศึกษากลยุทธการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน      โรงเรียนจุฬาภรณ
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ราชวิทยาลัย  เพชรบุรี

2. เพ่ือศึกษากลยุทธการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  

เพชรบุรี

3. เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเร่ืองกลยุทธการพัฒนาและการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณลักษณของนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราช

วิทยาลัย  เพชรบุรี ใชวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ในการศึกษาแนวคิดและกลยุทธการพัฒนาคุณ

ลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน และวิธีการวิจัยและพัฒนา (Rsearch & Development : R&D) การวิจัยและพัฒนา

กลยุทธการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงค และกลยุทธการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน ใน

การวิจัยและพัฒนาของครูเครือขายในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ทําหนาท่ีวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

สําหรับพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน  โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอนดังน้ี

ขั้นท่ี 1 การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน 

และกลยุทธการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงค

ขั้นท่ี 2 การพัฒนาและหาคุณภาพของคูมือการวิจัยและพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน 

และเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

ขั้นท่ี 3 การทดลองใช (Try Out) กลยุทธการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน 

คูมือการวิจัยและพัฒนาท่ีพึงประสงคของนักเรียนและเคร่ืองมือในการวิจัย

ขั้นท่ี 4 การนํากลยุทธการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน     กลยุทธการวิจัย

และพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน คูมือการวจิัยและพัฒนาท่ีพึงประสงคของนักเรียนและเคร่ืองท่ีใชใน

การวจิัยไปใชกับกลุมตัวอยาง

ประชากร ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จํานวน 42 คน 

นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี จํานวน 508 คน และผูปกครองของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราช

วิทยาลัย  เพชรบุรี จํานวน 508 คน

กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 

จํานวน 11 คน 2) นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี จํานวน 295 คน  3) ผูปกครองของนักเรียน

โรงเรียนจุฬาภรณ  ราชวิทยาลัย  เพชรบุรี จํานวน 295 คน 

การดําเนินการใชกลยุทธการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียนและกลยุทธการ

พัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียนท่ีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี มีรายละเอียดดังน้ี

1. กลยุทธเครือขาย มีขั้นตอนการดําเนินการคือ การสรางเครือขายวิจัยเร่ิมจากรับสมัครครูท่ีสนใจเปน

ครูเครือขายการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน ซึ่งมีครูเครือขายท่ีรวมดําเนินการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึง

ประสงคของนักเรียนจํานวน  11 คน ครูเครือขายมีการประสานสัมพันธกันเปนวงกลมเปนรูปวงลอ มีการสราง

เครือขายกับผูปกครองและผูบริหารของโรงเรียน 

2. กลยุทธการมีสวนรวม มีขั้นตอนการดําเนินงานใชหลักการมีสวนรวมของครูเครือขายเร่ิมจาก

เปดโอกาสใหครูเครือขายไดรวมคิด รวมตัดสินใจ  คือสํารวจปญหาเกี่ยวกับ  คุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน  
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พัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน 3 ดาน คือ ดานคุณธรรม ดานสังคมและดานการเรียนรู  เชิญครูเครือขาย

ในโรงเรียนรวมประชุมเพ่ือระดมกําลังความคิด แสดงความคิดเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณลักษณของ

นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี พัฒนานวัตกรรมการพัฒนาคุณลักษณของนักเรียน 

3 . กลยุทธการเสริมพลังอํานาจ ผูวิจัยใชกลยุทธน้ีในการเพ่ิมศักยภาพหรือความสามารถของครู

เครือขายการวิจัยการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงค เน่ืองจากถือวาครูเปนบุคคลสําคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนา

คุณลักษณท่ีพึงประสงคของผูเรียน ดวยการใหความรูเร่ืองการทําวิจัยการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน   

การพูดคุยแลกเปล่ียนขอสงสัยและขอความรู ตาง ๆ ดวยการจัดอบรมเสริมความรูและพัฒนาทักษะการวิจัย แจก

คูมือการพัฒนาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน ดําเนินการดูแลขั้นตอน

การทํางานเพ่ือใหครูมีความรูเพ่ิมขึ้นและเกิดความเชื่อมั่นในการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

3.1 สํารวจความตองการของครูวาตองการเพ่ิมเติมความรูในเร่ืองใด โดยการเชิญคณะครูของ

โรงเรียนรวมประชุมและแสดงความคิดเห็นและลงความเห็นตกลงรวมกันวาตองการเรียนรูเร่ืองการทําวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู ดวยการทําควบคูไปกับงานปกติและงานพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน

3.2 จัดลําดับความตองการของคณะครู แลวดําเนินการ เชน จัดอบรมการทํานวัตกรรม  จัดทํา

เคร่ืองมือในการเก็บขอมูลเพ่ือทําวิจัย  กลับไปศึกษาเพ่ิมเติม แจกเอกสาร

3.3 จัดประชุมครูเครือขายนักวิจัยในโรงเรียนสรางความมั่นใจ ความเขาใจเสนอแนะแนวทางใน

การพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน 

4. กลยุทธการบูรณาการ ดําเนินงานโดยการผสมผสานประสบการณเรียนรูจากครูในกลุมสาระการ

เรียนรูในกลุมเดียวกันและตางกลุมสาระ ใหมีความสัมพันธกันรวมกันพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน 

เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู พัฒนาอยางหลากหลาย ซึ่งนักเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง

เมื่อนํากลยุทธการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน มาใชกับกลุมตัวอยาง ครู  

นักเรียนและผูปกครองของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี เปนระยะเวลา 10 สัปดาห คือ เดือนมกราคม –

มีนาคม 2552 สังเกตผลท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรวมมือของคณะครู ผูปกครอง และคุณลักษณอันพึงประสงคของ

นักเรียนท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยใชแบบสอบถาม และสัมภาษณแบบปลายเปด โดยมีขั้นตอนดังน้ี

1. ผูวิจัยนําแบบทดสอบการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของ

นักเรียน ทดสอบกับครูเครือขาย กอนและหลังการใชกลยุทธการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของ

นักเรียน และเก็บรวบรวมขอมูล

2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามวัดคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน สําหรับครู สําหรับนักเรียน 

สําหรับผูปกครอง 3 ฉบับ เก็บขอมูลจากครูจํานวน 11 คน นักเรียนจํานวน 295 คนและผูปกครองจํานวน 295 คน 

กอนทํากิจกรรมพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน

3. ครูเครือขายศึกษาคูมือการพัฒนางานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึง

ประสงคของนักเรียน

4. ครูเครือขายดําเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน

5. สังเกต บันทึกพฤติกรรมของครูเครือขายการทําวิจัยการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของ

นักเรียน ใหคําแนะนํา ปรึกษา
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6. ผูวิจัยนําแบบสอบถามวัดคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน สําหรับครู สําหรับนักเรียน 

สําหรับผูปกครอง 3 ฉบับ เก็บขอมูลจากครูจํานวน 11 คน นักเรียนจํานวน 295 คนและผูปกครองจํานวน 295 คน 

หลังทํากิจกรรมพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน  

7. สัมภาษณนักเรียนจํานวน 33 คน โดยเลือกนักเรียนกลุมตัวอยางของครูเครือขายท้ัง 11 คน 

เลือกกลุมละ 3 คน  สัมภาษณครูเครือขายท้ัง 11 คน   และสัมภาษณผูปกครองนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราช

วิทยาลัย  เพชรบุรี จํานวน 22 คน เลือกจากผูปกครองของนักเรียนในกลุมตัวอยางของครูเครือขายท้ัง 11 คน กลุมละ 

2 คนโดยสัมภาษณเกี่ยวกับคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน  บันทึกขอมูลการสัมภาษณ

การวิเคราะหขอมูลและสถิตทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมูล

1. วิเคราะหขอมลูจํานวนกลุมตัวอยางโดยการแจกแจงความถี ่  (Frequency) และหาคารอยละ

(Percentage)

2. การวิเคราะหขอมูลสถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง

2.1 การหาความเท่ียงตรงเชงิเน้ือหา  (Content Validity) ของคูมือการพัฒนาวจิัยเพ่ือ         

พัฒนาการเรียนรูการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงค ของแบบสอบถามและแบบทดสอบ โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา 

2.2 การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท่ีเปนมาตราสวนประมาณคาโดยใช วิธีหาสัมประสิทธิ์

แอลฟา ( - Coefficient)

2.3 ขอมูลท่ีเปนระดับการดําเนินการ ระดับคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน วิเคราะหโดยการ

หาคาเฉล่ีย  (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปลความหมาย ใชเกณฑการแปล

ความหมายของคาเฉล่ีย(บุญชม  ศรีสะอาด, 2535 : 103)

3. เปรียบเทียบความแตกตางกอนและหลังการใชกลยุทธในการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึง

ประสงคของนักเรียน โดยหาคาสถิติทดสอบที (t – test)

4. การหารอยละความกาวหนาของคะแนนเฉล่ีย กอนทํากิจกรรม - หลังทํากิจกรรม ใชเกณฑการแปล

ความหมายรอยละความกาวหนาจากคะแนนเฉล่ีย คือ อยางนอยรอยละ16 ของคะแนนเต็ม

5. ใชสถิติภาคบรรยาย การวิเคราะหเชิงเน้ือหา การสังเคราะหผลการวิจัย

ผลการวิจัย
1. กลยุทธท่ีใชในการขับเคล่ือนมี 4 กลยุทธคือ กลยุทธเครือขาย  กลยุทธการมีสวนรวม      กลยุทธการ

เสริมพลังอํานาจ  กลยุทธการบูรณาการ

2. กลยุทธท่ีครูเครือขายในโรงเรียนใชในการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย  เพชรบุรี คือกลยุทธการวิจัยและพัฒนาในการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคท้ัง 3 ดานของนักเรียน

(R&D)

3. ผลการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี

3.1 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียนในภาพรวม
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ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียนในภาพรวม

ท่ี คุณลักษณ
กอน หลัง รอยละของ

ความกาวหนาx S.D. การแปลผล x S.D. การแปลผล

1 ดานคุณธรรม 3.35 0.99 ปานกลาง 4.18 1.00 มาก 16.60

2 ดานสังคม 3.46 0.70 มาก 4.24 1.46 มาก 15.60

3 ดานการเรียนรู 3.23 0.73 ปานกลาง 4.10 0.82 มาก 17.40

เฉลี่ย 3.35 0.81 ปานกลาง 4.17 1.09 มาก 16.53

3.2 ผลการสัมภาษณ ผูปกครอง ครู นักเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน โรงเรียน

จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี

1) จากการสัมภาษณความคิดเห็นของผูปกครองกลุมตัวอยางผูปกครองใหความคิดเห็นวา  

หลังจากไดเขารวมกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงค นักเรียน เปล่ียนไปในทางท่ีดี  มีความรับผิดชอบใน

งานของตนเองเพ่ิมขึ้น  2) จากการสัมภาษณครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี ถึงคุณลักษณท่ี พึงประสงค

ของนักเรียน ครูใหความคิดเห็นวานักเรียนมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปในทางท่ีดีขึ้น ครูชื่นชมนักเรียนมากโดยเฉพาะการ

ทํากิจกรรมใด ๆ  นักเรียนในกลุมสามารถทํางานรวมกันไดจนผลงานประสบผลสําเร็จแมบางกิจกรรมเขาตองชวยกัน

แกปญหาก็สามารถชวยเหลือกันโดยนําทักษะการแกปญหาเฉพาะตัวมาผสมผสานกัน

3) จากการสัมภาษณนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี ถึงคุณลักษณท่ี พึง

ประสงคของนักเรียนกลุมตัวอยางหลังมีการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน พบวา นักเรียนมีคุณลักษณท่ี

พึงประสงคพัฒนาไปทางท่ีดีขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นเวรทําความสะอาดหองเรียนไมตองถูกตักเตือนและไดรับ

การชื่นชมแทน ขยะหลังหองลดนอยลงเพ่ือน ๆ มีนํ้าใจ ชวยเหลือกันมีการแบงปนนํ้าใจชวยเหลือดานการเรียนรู 

สรุป
1. ผลการพัฒนากลยุทธการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน

กลยุทธท่ีใชในการขับเคล่ือนครูในการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย  เพชรบุรี น้ันใชกลยุทธ 4 กลยุทธ ดังน้ี 

1.1 กลยุทธเครือขาย วิธีการเนนการสรางเครือขายวิจัยการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของ

นักเรียน  ของครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี จํานวน 11 คน ลักษณะของเครือขายเปนรูปวงลอ 

1.2 กลยุทธการมีสวนรวม วิธีการใชหลักการมีสวนรวมของครูเครือขาย ไดรวมคิด รวมตัดสินใจ  

พัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน 3 ดาน คือ ดานคุณธรรม ดานสังคมและดานการเรียนรู  รวมวางแผน 

กําหนดแนวทางการจัดทําโครงการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงค     ของนักเรียน รวมจัดกิจกรรมคนละ 1 กิจกรรม  

โดยการแทรกในกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําวัน  

1.3 กลยุทธการเสริมพลังอํานาจ วิธีการในการเพิ่มศักยภาพความสามารถของครูเครือขายโดย

จัดทําคูมือการพัฒนางานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียนแจกแกครู

เครือขายเพ่ือเสริมความรูความเขาใจการวิจัย R&D มีการเสริมศักยภาพโดยการจัดประชุม  เพ่ือสรางความเขาใจ

เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน สอบถามถึงปญหาในการดําเนินงานรวมให

คําแนะนํา รวมหาแนวทางแกไขจนครูเครือขายสามารถจัดทํานวัตกรรมไดสําเร็จ

1.4 กลยุทธการบูรณาการ วิธีการทํางานแบบบูรณาการการเชื่อมโยงประสบการณของบุคคลซึ่ง
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มีความรูตางสาระการเรียนรูโดยมีครูเครือขายจากหลายสาระการเรียนรู บูรณาการความรู  วิธีการ รูปแบบ รวมกัน

2. ผลการพัฒนากลยุทธการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน

2.1 กลยุทธท่ีครูเครือขายในโรงเรียนใชในการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี คือกลยุทธการวิจัยและพัฒนา

2.2 นวัตกรรมการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงค ของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  

เพชรบุรี

ผลการพัฒนาคุณลักษณท่ีพึงประสงคของนักเรียนในภาพรวมของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.17) เรียงลําดับจากพัฒนามากคือ คุณลักษณดานสังคมอยูในระดับมาก ( X =

4.24) คุณลักษณดานคุณธรรมอยูในระดับมาก ( X = 4.18) คุณลักษณดานการเรียนรูอยูในระดับมาก ( X = 4.10)

โดยรอยละของความกาวหนาเพ่ิมขึ้นรอยละ 16.53 เกณฑการผานระดับดี

คําขอบคุณ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. กาญจนา  บุญสง และรองศาสตราจารยนิภา  เพชรสม 

อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ีไดใหการชวยเหลือเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และในทุก ๆ ดานจน

วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณไดดวยดี และใหทุนสนับสนุนการดําเนินการวิจัย ขอขอบพระคุณ ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.อัญชนา  พานิช ประธานสอบวิทยานิพนธ  รองศาสตราจารยสุเทพ  ล่ิมอรุณ กรรมการสอบ

วิทยานิพนธ และดร.ไพรัช  มณีโชติ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิในการสอบปากเปลา และชวยแนะนําแกไขใหวิทยานิพนธ

ฉบับน้ีมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
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เครือขายวจิัยการศึกษา. ขอนแกน : มหาวิทยาลัยขอนแกน.
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Brain Based Learning (BBL): ทฤษฎีกราฟเบื้องตนและการประยุกต

Brain based learning (BBL): introduction to graph theory and applications

ภูชิต ภูชํานิ1

Puchit Puchumni1

บทคัดยอ 
การนําทฤษฎีการเรียนรูแบบ  Brain Based Learning (BBL) มาใชในการจัดการเรียนการสอน ทฤษฎี

กราฟเบ้ืองตน โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชศักยภาพสมองอยางเต็มท่ี เพ่ือใหนักศึกษาสามารถสรางความรูของ

ตัวเอง เชื่อมโยงความรูจากฐานความรูเดิมท่ีเรียนรูอยางรูตัวและไมรูตัว มาพัฒนาเปนความคิดท่ีซับซอนและ

สรางสรรคหรือนักศึกษากับผูสอนสรางความรูรวมกัน กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางเปนรูปธรรม ซึ่งแตกตางจาก

การเรียนการสอนในรูปแบบปกติ ท่ีอยูในรูปแบบของการสงผานขอมูลผานกระบวนการใหผูเรียนบันทึกคําสอน  

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคในการศึกษาเพ่ือใหทราบถึงปญหาการเรียนรูของนักศึกษาในวิชาทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน และ

ศึกษาผลการเรียนรูของนักศึกษาในการประยุกตใชทฤษฎีกราฟ ผลการศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร  ชั้นป

ท่ี  3 จํานวน 14 คน  เปนกลุมตัวอยางใชระยะเวลาในการศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 / 2552 พบวา สภาพปญหาการ

เรียนรูของนักศึกษามี 2 สาเหตุคือ (1) ปญหาการเรียนรูท่ีมีเหตุมาจากปจจัยภายนอก ไดแก ส่ิงอํานวยความสะดวก

ระหวางการศึกษา หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และ (2) ปญหาการเรียนรูท่ีมีสาเหตุมาจากปจจัยภายใน ไดแก 

เจตคติ  ครอบครัว รางกายและจิตใจของผูเรียน ผลการประยุกตใชทฤษฎีพบวา นักศึกษาสามารถใชอัลกอริทึมของ 

Kruskul (Kruskul’s Algorithm),อัลกอริทึมของPrim(Prim’s Algorithm)และอัลกอริทึมของ Dijkstra (Dijkstra’s

Algorithm) ในการกําหนดจุดหมายปลายทาง โดยสรางกรณีศึกษาเสนทาง ทาลอ-แกงเส้ียน, จําลองการเดินทางใน

เขตเมืองกาญจนบุรีใหครบทุกสัญญาณไฟจราจรโดยใชนิยามของดีกรี, แนวเดิน, รอยเดิน, วิถี, แนวเดินเปด, รอยเดิน

เปด, แนวเดินปด, และวงจร, การหาระยะทางท่ีส้ันท่ีสุดในการเดินทางทองเท่ียว, การจัดตารางสอบของมหาวิทยาลัย,

การสมมติบทบาทการกําหนดสัญญาณไฟจราจรในตัวเมืองกาญจนบุรี 

คําสําคัญ : BBL, Brain Based Learning, ทฤษฏีกราฟเบ้ืองตน ประยุกตทฤษฏีกราฟ

Abstract
The applying of Brain Based Learning theory for teaching in the ‘The Basic of Graph Theory’

subject is aimed at encouraging learners to show the potential of their brains by creating their own

concept knowledge before applying that knowledge to the more complex tasks either by themselves or

under the supervision of their teachers. This way of learning is different from the usual way of learning,

which only the lecturer can send the message or give the lecture to learners without any sign sending

back from learners to confirm their understanding. This research is aimed to study for what that might

cause learners the problems on learning in the ‘The Basic of Graph Theory’ subject, and how well they

1 สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 71000 ประเทศไทย

Department of Mathematics, Faculty of Education, Kanchanaburi Rajabhat University, Kanchanaburi 71000, Thailand
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can apply for what they have learned. The data investigation reveal that the subjects of the study were 14

students in Mathematics Major and the data were collected in the first semester of academic year 2552.

The results show that there are two main factors having an impact on their learning as a problem. These

factors consist of (1) The outside factors of learners such as the provided facilities during the course, the

curriculum, and the learning and teaching management, and (2) The inside factors of learners such as

the attitude, the family, the physical body, and the mind of learners.The results of applying the graph

theory in Brain based learning show that learners can apply Kruskul’s Algorithm, Prim’s Algorithm, and

Dijkstra’s Algorithm to set the travelling destination for the case study of Thalohe-Kangsean route, to

simulate the travelling in the area of Muang Kanchanaburi for all traffic light controls by applying the

definition of degree, walk, trail, path, open walk, open trail, close walk, close trail and circuit, to search

for the shortest path for travelling, to set the university’s examination time table, and to simulate the role

for controlling the traffic light in the area of Muang Kanchanaburi.

Keywords : BBL, Brain Based Learning, Introduction to Graph Theory, The applying of graph theory

คํานําและวัตถุประสงค
กระบวนการเรียนการสอนในร้ัวมหาวิทยาลัยของไทย  ในปจจุบันพบวา  คุณภาพของนักศึกษา  และ

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาออกมาน้ัน   เปนส่ิงท่ีสังคมตั้งคําถามอยางมาก  ไมวาจะเปนคุณภาพทางวิชาการ   

คุณภาพการเรียนรู  การใชชีวิตประจําวัน  โดยสภาพปญหาการเรียนรูของนักศึกษา  โดยรวมแลวมีท้ังท่ีมาจากปจจัย

ภายนอกและปจจัยภายในของตัวนักศึกษาเอง   ปญหาท่ีมาจากปจจัยภายนอก  เชน  การจัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบปกติ   โดยการบรรยายหนาชั้นเรียน   แมบางคร้ังผูสอนใชส่ือการสอน  เชน  Power Point หรือเอกสาร

ประกอบคําสอน  ก็จะสรางความสนใจใหกับผูเรียนไดเพียงระยะเวลาหน่ึง  และจะลดความสนใจลงตามจํานวน

ชั่วโมงของการบรรยายวิชาน้ัน ๆ  วิธีการเชนน้ี  ประสิทธิภาพการเรียนรูของนักศึกษาจึงขึ้นอยูกับความสามารถของ

ผูสอนเพียงฝายเดียว ในการถายทอดความรูท่ีอยูในรูปแบบของการสงผานขอมูล  ผานกระบวนการใหผูเรียนบันทึก

คําสอนและอีกปจจัยหน่ึงท่ีสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา   เปนปญหาท่ีมาจากปจจัยภายในของนักศึกษาเอง  เชน  

การขาดความรับผิดชอบตอตนเอง  ปญหาครอบครัว  ความพรอมของรางกายและจิตใจ

การเรียนรูแบบ  Brain Based Learning เปนการจัดการเรียนรูแบบสองทาง โดยใชศักยภาพของสมอง

ผูเรียนอยางเต็มท่ี โดยการนําทฤษฎีไปสูการประยุกตใชทฤษฎี โดยผูเรียนดวยการสรางผลงานท่ีอาจอยูในรูปของ

โครงงานหรือนวัตกรรม เพ่ือใชในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใชสมองของผูเรียนเปนฐานในการเรียนรู

วัตถุประสงค
1. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาการเรียนรูของนักศึกษาในวิชาทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน

2. เพ่ือศึกษาผลการเรียนรูของนักศึกษาในการประยุกตใชทฤษฎีกราฟ
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วิธีการดําเนินการวิจัย

ในงานวิจัยน้ีไดทําการปรับวิธีเรียนเปล่ียนวิธีสอน  จากวิธีปกติมาใชวิธี Brain Based Learning ในการ

เรียนการสอนวิชาทฤษฎีกราฟเบ้ืองตนของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร ชั้นปท่ี  3 จํานวน 14 คน  คณะครุศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีลําดับขั้นตอน และองคประกอบในการจัดการเรียนรู  ดังน้ี

1. ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน (Classroom Dynamic) จากความสามารถในการเรียนรูท่ีแตกตาง

กันของนักศึกษา   ท่ีบางคนมีสมาธิในการเรียนรูสูง   บางคนตองสรางแรงจูงใจอยางมาก    เพ่ือกระตุนใหเกิดความ

ใฝรู แมจะอยูในวันเดียวกัน และวิชาท่ีเรียนเปนวิชาใหม แตก็มีความเชื่อมโยงในพ้ืนฐานความรู   ดังน้ันจึงตองมีการ

กระตุนความรูเดิมโดยคํานึงถึงพ้ืนฐานความรูเดิม

2. การจัดวางบริบท  (Setting the context) ในขั้นน้ีเปนการวางวัตถุประสงคการเรียนรู และความคาดหวัง

ของบทเรียนท่ีตองการใหนักศึกษาทุกคนมีบทบาทรวมกันในการเรียน

3. การใหความรู  (Knowledge) เน้ือหาในวิชาทฤษฎีกราฟเบ้ืองตนมีเน้ือหาท่ีคอนขางซับซอน หลากหลาย 

ตองมีการพิสูจน (Proof) ท่ีเปนลําดับขั้นตอน ซึ่งตองมีวิธีการใหความรูในหลากหลายรูปแบบ   ท้ังการสอนทางตรง

(Direct Teaching) การสรางแบบจําลอง   (Simulation) การสมมติบทบาท (Role play) พรอมท้ังชี้ใหเห็นถึง

ความสําคัญของคณิตศาสตรท่ีแฝงอยูในศาสตรตาง ๆ วามีประโยชนตอวิชาชีพและมีความสําคัญในชีวิตประจําวัน

อยางไร เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนรู

4. การทดสอบตามทฤษฎี (Hypothesis) ในขั้นตอนน้ีเปนการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาตามทฤษฎี

5. ทฤษฎีสูการประยุกตใชทฤษฎี (Theorem Applying) ขั้นตอนน้ีผูเรียนจะเปนผูดําเนินการจากทฤษฎีสู

การประยุกตใชทฤษฎี ดวยการสรางผลงานท่ีอาจอยูในรูปของโครงงานหรือนวัตกรรม โดยมีครูผูสอนเปนท่ีปรึกษา

6. การนําเสนอและอภิปรายผล(Presentation and Interpretation) ขั้นตอนน้ีผลงานจากการประยุกตใช

ทฤษฎีของนักศึกษา จะถูกนําเสนอหนาชั้นเรียน โดยเพ่ือนรวมชั้นเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ 

แลกเปล่ียนเรียนรูในมุมมองของแตละบุคคลไดอยางอิสระ ซึ่งสงผลใหเกิดการยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกตาง ท้ัง

ยังเกิดการพัฒนาความชาญฉลาดในดานมนุษยสัมพันธระหวางบุคคลอีกดวย

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบวา 1.สภาพปญหาการเรียนรูของนักศึกษา  มี  2 สาเหตุประกอบไปดวย  

1.1 ปญหาการเรียนรูท่ีมาจากปจจัยภายนอก  ประกอบไปดวย  

1.1.1 ส่ิงอํานวยความสะดวกระหวางการศึกษา  ซึ่งบางสวนมีมากเกินไป  เชน  ขอมูลจาก  Internet

ท่ีไมมีการยืนยันความถูกตองของขอมูล   และบางสวนมีนอยเกินไป เชน ตําราท่ีเกี่ยวของกับทฤษฎีกราฟในหองสมุด

มีนอย ไมเพียงพอสําหรับการคนควา

1.1.2 หลักสูตรการเรียน   ในภาคเรียนท่ี 1 / 2552 นักศึกษาไดลงทะเบียน 6 – 8 วิชา ซึ่งเน้ือหาบาง

รายวิชา ยากตอการเขาใจโดยเน้ือหาอยูแลว ทําใหเกิดการโนมเอียงในการสนใจ

1.1.3 การจดัการเรียนการสอน  ผูสอนเปนปจจยัหน่ึงท่ีสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา  หากผูสอน

มีความเขมงวด นักศกึษากใ็หความยําเกรงและสนใจการเรียนมากขึ้น หรือ เกิดปฏิกิริยาในดานลบโดยนักศึกษา

พยายามหลบหลีกผูสอน ในกรณีท่ีผูสอนวางตวัเปนกันเองกับนักศึกษา ทําใหนักศกึษากลาแสดงออก  เกิดการกลา
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คิด  กลาถาม  กลาตอบ  แตในอีกมุมหน่ึงก็เกิดการไมเอาใจใส  ไมสนใจเรียน  ขาดความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับ

มอบหมาย

1.2 ปญหาการเรียนรูท่ีมีสาเหตุมาจากปจจัยภายใน ไดแก เจตคติในการเรียน ครอบครัวท่ีมีรากฐานทาง

วัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน สมาธิในการเรียน รางกายและจิตใจของผูเรียน เปนผลท้ังทางตรงและทางออมในการ

เรียนรู

2. ผลการเรียนรูของนักศึกษาในการประยุกตใชทฤษฎีกราฟพบวานักศกึษาสามารถใชKruskul’s Algorithm,

Prim’s Algorithm และ  Dijkstra’ s Algorithm ในการหาระยะทางท่ีส้ันท่ีสุด  (Shorted part) ในการกาํหนด

จุดหมายปลายทางโดยสรางกรณีศึกษา  ทาลอ – แกงเส้ียน, จําลองการเดินทางในเขตเมืองกาญจนบุรีใหครบทุก

สัญญาณไฟจราจร  โดยใชนิยามของดกีรี  (Degree) แนวเดิน  (walk) รอยเดิน  (trail) วถิี  (Part) แนวเดินเปด  

(Open walk) รอยเดินเปด  (Open trail) แนวเดินปด  (Closed walk) และวงจร  (Circuit) การสมมติบทบาทการ

กําหนดสัญญาณไฟจราจรในตวัเมืองกาญจนบุรี  การจัดตารางสอบของมหาวิทยาลัย

ตัวอยางงานการเรียนรูแบบ  Brain Based Learning

รูปท่ี 1 แบบจําลองเสนทางในเขตเมืองกาญจนบุรี                               รูปท่ี 2 แบบจําลองในรูปกราฟท่ีไมสมบูรณ

รูปท่ี 3 แบบจําลองเสนทางแกงเส้ียน- หัวนา รูปท่ี 4 หา Shorted part ดวย Dijkstra’ s Algorithm

แบบการจดัตารางสอบของของมหาวิทยาลัยโดยการประยกุตใชทฤษฎีกราฟ

สมมติมวีิชาตาง ๆ  10 วิชาท่ีตองจัดสอบดังน้ี คือกระบวนการจดัการเรียนรู (A), การออกแบบเว็บไซต (B)

การวิเคราะหกลุมสาระการเรียนรู ( C), จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา (D)
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ภาษาอังกฤษสําหรับครูคณิตศาสตร (E),ประสบการณวิชาชีพครู 1 (F ) , พีชคณิตระดับมหาลัย  ( G ) ,

พีชคณิตนามธรรม  ( H ), พีชคณิตเชงิเสน  ( I ) ,สถิติเพ่ือการวจิัย ( J )

ในเทอมหนึง่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาตาง ๆ ดังตอไปนี้ A B C D, A B E G, B C E H, C H I J,

C F G H, D E G I, D H I J, H A B F

รูปท่ี 5 การประยุกตใชทฤษฎีกราฟในการจัดตารางสอบ

โดยวิธีของเวลซ และพาเวลล โดยใชตารางเพ่ือใหเห็นชัดเจนไดดงัน้ี

V H C D G A B E I F J

ดีกรี 9 9 8 8 7 7 7 6 5 4

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 5 3 4

จํานวนคาบของกราฟคือ  7 คาบ กลาวโดยสรุปวาเพ่ือไมใหมกีารสอบซ้ําซอน จะตองแบงการสอบออกเปน

6 คาบ ดงัน้ี

คาบ  1 พีชคณิตนามธรรม

คาบ  2 การวิเคราะหเน้ือหากลุมสาระการเรียนรู

คาบ  3 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ประสบการณวิชาชีพครู 1

คาบ  4 พีชคณิตระดับมหาลัย สถิติเพ่ือการวิจยั

คาบ  5 กระบวนการจดัการเรียนรู พีชคณิตเชิงเสน

คาบ  6 การออกแบบเว็บไซต

คาบ  7 ภาษาอังกฤษสําหรับครูคณิตศาสตร
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3.50-4.00

3.00-3.49

2.50-2.99

2.00-2.49

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

รูปท่ี 6 GPA รวม รูปท่ี 7 GPA ภาค 1/2552

รูปท่ี 8 ผลการเรียนทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน ภาค 1/2552

สรุป
การนําทฤษฎีการเรียนรูแบบ  Brain Based Learning (BBL) มาใชในการจัดการเรียนการสอน  โดยเปด

โอกาสใหผูเรียนไดใชศักยภาพสมองอยางเต็มท่ี  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถสรางความรูของตัวเอง  เชื่อมโยงความรู

จากฐานความรูเดิมท่ีเรียนรูอยางรูตัวและไมรูตัว  มาพัฒนาเปนความคิดท่ีซับซอน และสรางสรรคหรือนักศึกษากับ

ผูสอนสรางความรูรวมกัน  กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางเปนรูปธรรม   จากเดิมท่ีนักศึกษาใหความสนใจในวิชา

ทฤษฎีกราฟเบ้ืองตนในชวงเวลาส้ัน ๆ มาสนใจใครเรียนรู  มีเหตุและผลในการสรางคําถามและตอบคําถาม   ยอมรับ

ความคิดเห็นเชิงวิพากษ  แลกเปล่ียนเรียนรูในมุมมองท่ีตางกัน

คําขอบคุณ
ขอขอบพระคุณคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สําหรับทุนอุดหนุนการวิจัย        จนทําให

งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี

3.50- 4.00

3.00-3.49

2.50-2.99

2.00-2.49
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ขอกราบขอบพระคุณ  ศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ  รัตนประเสริฐ  แหงภาควิชาคณิตศาสตร  คณะ

วิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ครูตนแบบผูเปนแรงบันดาลใจในการประยุกตใชคณิตศาสตรในงานประจําและ

งานวิจัยฉบับน้ี

ขอขอบคุณ คุณมยุรี  สิงหธงยาม และคุณอิงอร  สุทัศน ท่ีเอ้ือเฟอขอมูลและมิตรภาพท่ีมีใหกัน

ขอขอบคุณนักศึกษาชั้นปท่ี  3 (1 / 2552) สาขาวิชาคณิตศาสตร  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี  สําหรับการสรางสรรคความรูรวมกัน
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ธวัช มณีผองและคณะ.2550. Brain-Based Learning for Universities. มหาวิทยาลัยศิลปากร .206 หนา
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ประสิทธิผลของโปรแกรมประยุกต Solr สําหรับงานสืบคนขอมูลจากหลักสูตรรายวิชา
Effectiveness of a Solr based application for course searching

ธีรศักดิ์ เพ็งมูซอ1 สุนทร วิทูสุรพจน1 และวัชรวลี ตัง้คุปตานนท1

Theerasak Pengmusaw1, Suntorn Witosurapot 1 and Watcharawalee Tangkuptanon1

บทคัดยอ
อัลกอริทึมสําหรับการคนหาขอมูลทรัพยากรการเรียนรูมีจํานวนมากแตมักมีความซับซอนและสรางปญหา

อยางมากใหกับการนําประยุกตใชเพ่ือพัฒนาใหเปนโปรแกรม วิธีการท่ีเหมาะสมมากกวาเปนการพิจารณานํา

ซอฟตแวรโอเพนซอรส Apache Solr เขามาใชงานแทน โดยไดนําเสนอการทดลองเพ่ือประเมินประสิทธิผลของการ

สืบคนคนขอมูลภาษาไทยพบวาอยูในเกณฑสูง นอกจากน้ัน ยังสามารถนําใชประโยชนในลักษณะแบบเว็บเซอรวิสได 

และเอ้ือตอการนําเทคนิควิธี Mashup เขามาใชในการพัฒนาโปรแกรมซึ่งตองมีการเชื่อมตอกับแหลงขอมูลท่ีอยู

กระจายออกไปหลายแหลงได ผลการทดลองกับขอมูลในระบบพัฒนาตัวอยางการสืบคนขอมูลรายวิชาตาม

มาตรฐาน IEEE 1484.12 จากเซิรฟเวอรบริการหลักสูตรวิชา ซึ่งแยกกระจายตามภาค/คณะวิชาตางๆ พบวาสามารถ

ชวยอํานวยความสะดวกในการจัดการ และลดเวลาในการพัฒนาโปรแกรมลงไดอยางตามท่ีคาดไว

คําสําคัญ : การสืบคนขอมูลทรัพยากรการเรียนรู โซลาร เว็บเซอรวิส Mashup

Abstract

A large number of searching algorithms for required learning resources has been proposed,

however they are often difficult in software implementation, due to the complexity involved. A preferred

approach is then via the use of available open source software (such as the Solr software for search

engine). In this paper, we evaluate the efficiency of information retrieval and receive the satisfactory result

of high-scores of precision and recall. In addition, we suggest exploiting this software in form of standard

web service architecture, but allowing the Mashup technique to be involved so that the application can

be largely deployed in the distributed environment. Based on the first prototype of searching system for

subjects by keywords defined in IEEE 1484.12 format for different courses in many departments/faculties,

it can give benefits such that not only the servers’ integration task can be greatly simplified, but also the

management among them can be at ease.

Keywords : Information Retrieval, learning resources, Solr, Web service, Mashup

คํานําและวัตถุประสงค
ปจจุบันขอมูลเกี่ยวกับรายวิชาท่ีเปดสอนในคณะตางๆของหลายมหาวิทยาลัยมีจํานวนมากมีการจัดเก็บ

1 หลักสูตรมหาบัณฑิตการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112 ประเทศไทย

Management of Information Technology, Faculty of Engineering, Prince of Songkla University, Songkla 90112, Thailand
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หลายรูปแบบและหลายแหลงเปนปญหาสําหรับการรวบรวมสารสนเทศดานรายวิชาซึ่งเปนผลใหคนหาขอมูลยาก 

เสียเวลา  รายวิชามีความซ้ําซอนกันในหลายคณะทําใหส้ินเปลืองทรัพยากร จากงานวิจัยท่ีผานมา เชน การคนหา

ขอมูลจากฐานขอมูล XML ดวยภาษา Xquery เพ่ือสืบคนขอมูลจากเอกสารขอมูลท่ีหลากหลายโดยพัฒนาตนแบบ 

ผลจากการทดสอบถูกตองรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (วราพร จิรพันธทอง: 2552) หรืออีกแนวทางหน่ึงซึ่งมีความ

สะดวกกวาและสามารถปรับใชกับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดวยซอฟตแวรเปดโซลาร (Solr หรือ Apache Solr)

ซึ่งมีความสามารถดานการสืบคนขอมูลรายวิชาท่ีมีการจัดเก็บเอกสาร (Solr :2009) แบบ XML ตามมาตรฐาน IEEE

1484.12 (IEEE:2002) หรือเรียกวา LOM (Learning Object Metadata) จุดเดนโซลารท่ีสําคัญคือสามารถสงผาน

ขอมูลแบบ XML ทําใหเอ่ือตอการพัฒนาตอยอดตามสถาปตยกรรมเชิงบริการบนพ้ืนฐานการบริการผานเว็บเซอรวิส

ตอไป (ธีรศักดิ์ เพ็งมูซอและคณะ: 2552) อยางไรก็ตามแมโซลารจะมีความสามารถดานการสืบคนภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษแตไมมีการประเมินประสิทธิผลของการสืบคนขอมูลวาผลลัพธท่ีไดวาถูกตองและแมนยําเพียงไร ดังน้ัน

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวัดประสิทธิผลของซอฟตแวรโซลารสําหรับสืบคนขอมูลรายวิชาและเสนอแนวทางการใช

งานสําหรับหลายหนวยงานภายใตสภาพแวลอมแบบกระจาย โดยใชชุดขอมูลทดสอบเบ้ืองตนจากขอมูลรายวิชาของ

หลักสูตรทางคอมพิวเตอรแขนงตางๆ ของคณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ซึ่งคําคนท่ีใชเปนคําคนดานรายวิชาการพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร ดวยการสืบคนผานเว็บเบราเซอรของโปรแกรมโซลาร และมีวิธีการนับจํานวนของผลลัพธแบบนับดวย

มือ (Manual)เทียบกับแบบใชโปรแกรมโซลาร

อุปกรณและวิธีการ
การทดสอบประสิทธิผลของซอฟตแวรโซลาร จากปญหาการพัฒนาอัลกอริทึมสําหรับการคนหาขอมูลท่ี

ยุงยากซับซอน ใชเวลานาน ส้ินเปลืองงบประมาณ อีกท้ังตองการความแมนยําและความถูกตองสําหรับการคนหา

ขอมูลภาษาไทย ดังน้ันแนวทางท่ีดีท่ีสุดคือปรับใชซอฟตแวรโซลารสําหรับสืบคนขอมูลรายวิชาโดยการวิจัยน้ีไดนําเอา

หลักการดานการคนคืนเอกสารสารสนเทศ (Information Retrieval) เพ่ือประเมินประสิทธิผลดวยคา Recall และ 

Precision ซึ่งสามารถบอกความแมนยําและความถูกตองของผลลัพธจากการสืบคนขอมูลซึ่งคา Recall แสดง

ประสิทธิผลของผลลัพธจากการสืบคนท่ีตรงตามเงื่อนไข (Relevant) เทียบกับจํานวนท่ีจัดเก็บจริงและตรงตามเงื่อนไข 

(Real in collection) สวน คา Precision แสดงประสิทธิผลของผลลัพธจากการสืบคนท่ีตรงตามเงื่อนไข (Relevant)

เทียบกับผลลัพธท้ังหมดของการสืบคนน้ัน (Retrieve ) สามารถสรุปไดดังสมการการคํานวณประสิทธิผลดานลางน้ี

โดย คา R เปนเอกสารท่ีจัดเก็บและสืบคนไดซึ่งตรงตามเงื่อนไข คา Rc เปนจํานวนเอกสารท่ีจัดเก็บจริงซึ่งตรงตาม

เงื่อนไขท่ีกําหนด และคา Ra คือจํานวนเอกสารท่ีไดจากการสืบคนท้ังหมดซึ่งตรงตามเงื่อนไข (สุมาลี เมืองไพศาล:

2535, Baeza Yates and Ribeiro neto: 1999, วราพร จิรพันธทอง: 2552)

Recall =
Rc

R
และ Precision =

Ra

R

การประยุกตใชซอฟแวร Solr ภายใตสภาพแวดลอมแบบกระจาย แนวทางการแกใขปญหาเพ่ือสืบคน

ขอมูลท่ีการจัดเก็บทรัพยากรหลายแหลง เพ่ือการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ  สําหรับการทดลอง

แบงเปนสองสวน ไดแก การปรับซอฟตแวร Solr เปนเว็บเซอรวิสซึ่งใชกรอบงาน WSF PHP (WSO2:2009) ซึ่งใช

ภาษา PHP สําหรับการสรางบริการเพ่ือทดสอบการการเรียกใชบริการและการสงผานขอมูลดวยโปรโตคอล SOAP
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สวนท่ีสองไดแก การรวมบริการเว็บเซอรวิสจากหลายแหลงดวยวิธีการ Mashup ภายใตสภาพแวดลอมแบบกระจาย 

ทําการเชื่อมโยงขอมูล คอนเทนต และ เว็บเซอรวิส จากหลายแหลงผานอินเตอรเน็ตเพ่ือการใชงานทรัพยากรรวมกัน

อยางมีประสิทธิภาพ ( Xuanzhe Liu:2007) สําหรับงานวิจัยน้ีใช  Mashup Server เวอรชั่น 1.5.1 ของ WSO2 เปน

เคร่ืองแมขายโดยสามารถอธิบายหลักการทํางานและการเตรียมการทดลองไดดังรูปท่ี 1

รูปที่1 แสดง ดวย Mashup สําหรับเว็บเซอรวิสสถาปตยกรรม SOA จากหลายแหลง

ลักษณะการทํางานของเคร่ืองแมขายบริการ Mashup จะทําการรวบรวมบริการจากเว็บเซอรวิสท่ีกระจาย

กันอยูซึ่งมีความแตกตางดานสถานท่ี (Multi site) และแหลงขอมูลเปนของตนเอง โดยสามารถทําการสืบคนขอมูล ณ 

จุดเดียว จากรูปท่ี 1 เมื่อผูใชปอนคําคนระบบจะทําการสงขอความดวยโปรโตคอล SOAP ผานอินเตอรเน็ต ไปยังเว็บ

เซอรวิส A, B, C ซึ่งเปนเว็บเซอรวิสบริการการสืบคนของคณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร และคณะ

วิทยาการจัดการ 

ผลและวิจารณ
ผลการประเมินประสิทธิผลของของซอฟตแวรโซลาร ผลการทดสอบเพ่ือการหาคาประสิทธิผลของการ

สืบคนขอมูลภาษาไทย ผลคือคา Precision เทากับ 100 เปอรเซ็นตน้ันคือขอมูลมีความถูกตองสูง และ คา Recall

เขาใกล 100 เปอรเซ็นต กลาวคือผลของการสืบคนตรงตามคําคนท่ีระบุน้ันคือมีความแมนยําเพียงพอเพราะคาอยูใน

ระดับ 75 เปอรเซ็นตขึ้นไป ดังน้ัน ซอฟตแวรโซลารจึงมีระดับความแมนยําและความถูกตองของผลลัพธในระดับท่ี

เพียงพอตอนําไปใชเพ่ือการสืบคนขอมูลภาษาไทย ดังแสดงผลลัพธเปนกราฟในรูปท่ี 2 ก 

แนวทางการการสืบคนขอมูลรายวิชาภายใตสภาพแวดลอมแบบกระจาย ผลทดลองการปรับ

โปรแกรมโซลารเปนเว็บเซอรวิสสามารถสงขอมูลไดอยางถูกตองอีกท้ังเว็บเซอรวิสยังมีลักษณะการทํางานแบบไคล

เอ็นไซต ทําใหลดภาระการทํางานของเคร่ืองแมขายท่ีใหบริการและสามารถนําไปปรับใชกับหนวยงานอ่ืนได สวน

วิธีการ Mashup สามารถรวมการสืบคนขอมูลรายวิชาจากหลายแหลงดวยการสืบคนขอมูลรายวิชา ณ จุดเดียว ได

อยางถูกตอง การรวมบริการเว็บเซอรวิสจากหลายแหลงสามารถกระทําไดโดยงายดังแสดงใหเห็นในบรรทัด 106 ถึง 

127 ในรูปท่ี 2 ข ฟงชั่น MULTISITE_SEARCH ทําหนาท่ีรับคําคนและกระจายการสืบคนไปยังเว็บเซอรวิสตางๆได

โดยงายหากเทียบกับวิธีการไดนามิคเว็บเอปพลิเคชั่นแบบเดิม หรือการพัฒนาเว็บเซอรวิสแบบเดิม (เชน Service

Component Architecture; SCA) ท่ีใชงานงายเขียนโปรแกรมส้ันและพัฒนาไดอยางรวดเร็ว (Xuanzhe Liu: 2007)
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รูปที่ 2 ก แสดงความสัมพันธ ระหวาง Precision และ 

Recall ของการสืบคนขอมูลรายวิชาภาษาไทย

รูปที่ 2 ข โปรแกรมแสดงการใชเทคนิควิธี Mashup

กับเว็บไซตของขอมูลหลายแหลง

สรุป
จากผลการทดลองท่ีไดนําเสนอในบทความน้ี พบวาซอฟตแวร Solr มีคุณลักษณะท่ีดีท้ังเชิงประสิทธิผลดาน

คนหาคําท่ีตองการไดอยางมีนัยสําคัญ และเชิงประสิทธิภาพในการนําไปประยุกตใชงานในลักษณะของเว็บเซอรวิส 

อยางไรก็ตาม หากประสงคจะนําไปใชในส่ิงแวดลอมแบบกระจายท่ีมีแหลงขอมูลจํานวนมากแยกกัน การนําเทคนิค

การโปรแกรมดวยเทคนิควิธี Mashup จะสามารถลดเวลาในการพัฒนาลงไดอยางมาก และยังมีความออนตัวในการ

ปรับเปล่ียนใหสอดคลองจํานวนของเซิรฟเวอรท่ีเพ่ิมมากขึ้นไดดวย ดังท่ีไดสาธิตเปนระบบนํารองเพ่ือการสืบคนขอมูล

รายวิชา ภายในหลักสูตรตางๆ ของภาคและคณะวิชาตางๆ กันซึ่งหากไดนําไปใชงานจริง ก็สามารถจะทําใหลด

จํานวนความซ้ําซอนของรายวิชาลงไดอยางมาก หรือ อยางนอยเปนการใชงานทรัพยากรของรายวิชารวมกันของ

หลายๆ หลักสูตรวิชาไดเปนอยางดี
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การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปท่ี 2 ท่ีมีตอรูปแบบการจัด

กิจกรรมสถานการณจําลองในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ 1
Satisfactory evaluation of simulation activities of the second year management science

students in English for business communication I course

ทรัพยศิริ คุมทองมาก1 และพิสิษฐ สุวรรณแพทย2

Sapsiri Khumthongmak1 and Phisit Suvarnaphaet2

บทคัดยอ
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดกิจกรรมสถานการณจําลองใน

รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2552 จากนักศึกษาคณะวิทยาการ

จัดการ ชั้นปท่ี 2 จํานวน 24 คน โดยการประเมินผลผูเรียนกิจกรรม และการทําแบบสอบถามผูเรียนหลังการทํา

กิจกรรม ผลการประเมินพบวา ผูเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจกิจกรรมน้ีเพราะทําใหผูเรียนไดรับความรูเพ่ิมเติม

นอกเหนือจากการฟงบรรยาย ผูเรียนสามารถบูรณาการความรูท่ีเรียนมารวมกับความรูจากวิชาอ่ืนท่ีเคยเรียนมา และ

ความรูท่ีคนควาเพ่ิมเติมทําใหผูเรียนไดเรียนรูตามความตองการของตนเอง นอกจากน้ียังไดเรียนรูจากประสบการณ

จริงและเรียนรูในการทํางานรวมกับผูอ่ืน

คําสําคัญ : ประเมินความพึงพอใจ สถานการณจําลอง ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ 1

Abstract
The purposes of this study was to investigate the Students' Satisfaction of Simulation activities in

English for Business Communication I Course offered in the first semester of the academic year 2009 for

the second year with 24 Management Science students. At the end of the course, the satisfactions of the

students to those activities were evaluated by using questionnaires. Most students were satisfied with the

simulation activities because they got to explore more interesting information, leading to better integration

of knowledge acquired not only from this course but also from other courses.

Keywords : Satisfactory Evaluation, Simulation activities, English for Business Communication I
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พระราชบัญญัตกิารศกึษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 แนวการจดัการศกึษา มาตรา 22 ไดกลาวไววา การ

จัดการศึกษาตองยดึหลักวาผูเรียนทุกคน มีความสามารเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญ

ท่ีสุด กระบวนการจัดการศกึษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเตม็ตามศักยภาพ มาตรา 24
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เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเน้ือหาสาระและกจิกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ

ผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีการฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ สถานการณ 

และการประยุกตความรูมาใช เพ่ือปองกันและแกไขปญหา มีการจัดกจิกรรมใหผูเรียน ไดเรียนรูจากประสบการณจริง

ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง รวมท้ังสงเสริมสนับสนุนใหผูสอน

สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมส่ือการเรียนและอํานวยความสะดวก เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมคีวาม

รอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจยัเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรูท้ังน้ี ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจาก

ส่ือการเรียนการสอน และแหลงวิทยาการประเภทตางๆ และมาตรา 30 ท่ีกําหนดใหสถานศกึษาพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพรวมท้ังการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจยัเพ่ือพัฒนาการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนใน

แตละระดับการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการ ศึกษาแหงชาต,ิ2542)

การเรียนภาษาตางประเทศท่ีดีน้ัน ผูเรียนจะตองมีโอกาสไดฝกทักษะการใชภาษาใหมากท่ีสุดท้ังใน

หองเรียนและนอกหองเรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะของการ

เรียนภาษาจงึควรประกอบไปดวยกิจกรรมท่ีหลากหลายท้ังกจิกรรมการฝกทักษะทางภาษาและกิจกรรมการฝกผูเรียน

ใหรูวิธีการเรียนภาษาดวยตนเองควบคูไปดวย อันจะนําไปสูการเปนผูเรียนท่ีพ่ึงตนเองได และสามารถเรียนไดตลอด

ชีวิต(กระทรวงศกึษาธิการ, 2549, หนา 1) โดยการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาภาษาอังกฤษน้ันสามารถดาํเนินการไดหลายวิธี เชน การใชส่ือการเรียนสอน เชน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ตาง ๆ การใชบทบาทสมมติ หรือการใชสถานการณจําลอง เปนตน

ในการสอนภาษาอังกฤษธุรกจิน้ัน Ellis and Johnson (1994) กลาวสรุปถึงการสอนภาษาอังกฤษวา ในชวง 

20 ปท่ีผานมาไดเกิดความตระหนักและสนใจภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ิมขึ้น ดังจะเห็นไดจากการสรางหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ โดยโรงเรียนสอนภาษาท่ัวโลกและภาษาอังกฤษธุรกิจจะสอดแทรกอยูในบริบทของภาษาอังกฤษเพ่ือ

วัตถุประสงคเฉพาะ (English for Special Purpose: ESP) แตภาษาอังกฤษธุรกิจแตกตางจากภาษาอังกฤษท่ีอยู

ในกลุมเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ คือภาษาอังกฤษธุรกิจเปนการผสมผสานระหวางบริบทเฉพาะ (เชื่อมโยงไปสูงาน

เฉพาะสาขาวชิาชีพ) และบริบทโดยท่ัวไป (เชื่อมโยงไปสูความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพในสถานการณทางธุรกิจ) ในปจจุบันภาษาอังกฤษธรุกิจมีความหลากหลายแตประเดน็สําคัญท่ีสุดท่ีควร

ใหความสนใจกค็ือ การศกึษาภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะกอนการประกอบอาชีพ (Pre-Experienced

Learner) และการศกึษาภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะควบคูกับการปฏิบัติงานอาชีพ (Job-Experienced

Learner) เพราะท้ังสองกลุมยอมมีความแตกตางกันในเร่ืองของความตองการท่ีจะเรียนรู คุณลักษณะของภาษาท่ีใช

ในธุรกิจคือ 1) จุดประสงคของการส่ือสาร (Sense of Purpose) 2) คุณลักษณะทางดานสังคม (Social Aspects)

และ 3) การส่ือสารไดเปนท่ีเขาใจ (Clear Communication)

สําหรับสถานการณจําลอง เปนกิจกรรมการเรียนการสอนประเภทหน่ึงท่ีผูเขารวมในสถานการณจะไดฝก

ปฏิบัติจริง ไดใชวิจารณญาณ ความคิดของตนเอง เปนการสงเสริมใหเกิดกระบวนการมีสวนรวม และกระบวนการคิด

อยางมีระบบ มีพัฒนาการดานทักษะทางภาษาท่ีดขีึ้น เชนงานวิจยัของปรีชา ศรีเรืองฤทธิ ์ (2536) ท่ีศึกษา

เปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษทักษะการฟง-พูด เพ่ือการส่ือสารและแรงจงูใจในการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนโดยใชสถานการณจาํลอง การสอนโดยใชกลวิธีเสริม

ตอการเรียนรูประกอบกับสถานการณจําลอง และการสอนตามคูมือครู ซึ่งผลพบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใช

สถานการณจําลองกับนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยวิธเีสริมตอการเรียนรูประกอบกับสถานการณจาํลอง มี
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ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษทักษะการฟง-พูด เพ่ือการส่ือสารแตกตางกัน และนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใช

สถานการณจําลองกับนักเรียนท่ีไดรับการสอนตามคูมือครูมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษทักษะการฟง-พูด 

เพ่ือการส่ือสารแตกตางกัน เปนตน

หลักสูตรการจดัการธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจดัการเรียน

การสอนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ 1 (764116 ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION I)

เปนรายวิชาภาษาอังกฤษท่ีอยูในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวชิาบังคับ จํานวน 3 หนวยกิต 3 (2-2-5) ในภาคการศึกษาท่ี 

1 สําหรับนักศึกษานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปท่ี 2 โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดวยการบรรยาย 

จํานวน 3 ชั่วโมงตอสัปดาห แตการจัดการเรียนการสอนท่ีมเีฉพาะการบรรยายน้ัน อาจจะไมสามารถทําใหผูเรียน

วิเคราะหความรูท่ีไดเรียนไปอยางเตม็ท่ี รวมท้ังไมสามารถบูรณาการความรูท่ีเรียนรวมกับความรูจากวิชาอ่ืน ซึ่งสงผล

เสียตอระบบการเรียนรูและการประกอบวิชาชีพในอนาคต ดังน้ันผูวิจัยจึงไดจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดย

สอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญเพ่ิมขึ้นโดยเลือกกจิกรรมสถานการณจําลอง และทําการ

ประเมินผูเรียนหลังจากการทํากจิกรรมเหลาน้ัน

งานวจิัยชิ้นน้ี มีวตัถุประสงคเพ่ือท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการตอ

รูปแบบการจัดกิจกรรมสถานการณจําลองในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ 1 นอกจากน้ีขอมูลท่ีไดจาก

งานวจิัยชิ้นน้ียังใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุงรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ

เพ่ือการส่ือสารธุรกจิ 1 รวมท้ังรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกจิอ่ืนๆ ของหลักสูตร ในภาคการศกึษาถัดไป

วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยางในการศกึษางานวจิยัชิ้นน้ี คือนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปท่ี 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ท่ีลงทะเบียนเรียนวชิารายวชิาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกจิ 1 ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2552จํานวน 

24 คน ซึ่งไดมาโดยวธิีการเลือกแบบเจาะจง เขารวมกิจกรรมสถานการณจาํลองในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ส่ือสารธุรกิจ 1 โดยมกีารแบงกลุมผูเรียน 2 แบบคือ แบบท่ี 1 แบงกลุมโดยใหนักศกึษาจับคูทํากจิกรรมสถานการณ

จําลองตามความสมคัรใจ แบบท่ี 2 เปนการใหนักศกึษาท้ังหมดจดักลุมกันเองใหได กลุมละ 3-4 คน

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

เคร่ืองมือท่ีใชในการวจิัย ไดแก

1. บทเรียนสถานการณจาํลอง ประกอบดวยแผนการสอนท่ีผูวิจยัสรางขึ้นโดยใชสถานการณจาํลองในวิชา

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกจิ 1 ของนักศกึษาคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปท่ี 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกอบดวยแผนการสอนโดยใชสถานการณจําลองตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการใชภาษาอังกฤษในธุรกิจ จํานวน 3 แผน 

แผนละ 3 คาบ คาบละ 60 นาที ดังน้ี

1.1 การทักทาย การแนะนําตนเอง การแนะนําผูอ่ืนในการติดตอทําความรูจักกันทางธุรกจิ

1.2 การสนทนาทางโทรศัพทในสถานการณธุรกิจตาง ๆ

1.3 การฝากขอความทางโทรศัพทในสถานการณธุรกจิตาง ๆ
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2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมตีอความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปท่ี 2

ท่ีมีตอรูปแบบการจัดกจิกรรมสถานการณจําลองในรายวชิาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกจิ 1 มีขั้นตอนการสราง

ดังน้ี

- สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีรูปแบบการจัดกจิกรรมสถานการณจาํลองในรายวชิา

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกจิ 1 เปนแบบประมาณคา 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย 

และนอยท่ีสุด โดยสํารวจความคดิเห็นเชิงบวก

- นําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีรูปแบบการจดักิจกรรมสถานการณจาํลองในรายวิชา

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกจิ 1 ใหนักศกึษาคณะวิทยาการจัดการท่ีไมใชกลุมตวัอยางคร้ังน้ี 

จํานวน 30 คน อานเพ่ือทดสอบความเขาใจในคําถามและปรับปรุงในคาํถามท่ีไมชดัเจนกอนนําไปใช

กับกลุมตวัอยางในการวิจยั

หลังจากการทํากิจกรรมทุกกิจกรรมแลว จะมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมตีอแตละกิจกรรม

ในปลายภาคการศึกษา และทําการวเิคราะหผลโดยโดยใชสถิติรอยละของความถี่ และคาเฉล่ียคะแนนความสําคัญท่ี

เปรียบเทียบกับคะแนนเต็ม 5 ดวยโปรแกรม Microsoft Excel

ผลการวิจัย
จากการศกึษาพบวา

1. เมื่อนําระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอท่ีมีตอการใชสถานการณจาํลองในวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ

การส่ือสารธุรกิจ 1 ดานการเตรียมการของกลุมตัวอยางจํานวน 24 คน ไดผลดังตารางท่ี 1

ตาราง 1 แสดงคารอยละและคาเฉล่ียของความพึงพอใจของผูเรียนตอการใชสถานการณจาํลองในวิชาภาษาอังกฤษ

เพ่ือการส่ือสารธุรกจิ 1 ดานการเตรียมการ

ดานการเตรียมการ
คารอยละของระดับความพึงพอใจ

คาเฉลี่ย
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

การอธิบายช้ีแจงถึงการจัดกิจกรรม 83.33 4.17 12.50 0.00 0.00 4.71

การมอบหมายงาน 79.17 20.83 0.00 0.00 0.00 4.79

การเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวม 41.67 50.00 0.00 4.17 4.17 4.21

การใหคําปรึกษา 79.17 4.17 4.17 4.17 8.33 4.42

การใหขอมูลรายละเอียดเพ่ิมเติม 58.33 8.33 12.50 8.33 12.50 3.92

การใหระยะเวลาในการศึกษาคนควา 50.00 12.50 37.50 0.00 0.00 4.13

การจัดเตรียมอุปกรณ 41.67 20.83 12.50 8.33 16.67 3.63

การจัดเตรียมสถานท่ี 37.50 33.33 8.33 0.00 20.83 3.67

โดยรวม 52.87 17.57 10.06 3.00 7.06 4.18
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2. เมื่อนําระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอท่ีมีตอการใชสถานการณจาํลองในวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ

การส่ือสารธุรกิจ 1 ดานการจดัสถานการณของกลุมตวัอยางจาํนวน 24 คน ไดผลดังตารางท่ี 2

ตาราง 2 แสดงคารอยละและคาเฉล่ียของความพึงพอใจของผูเรียนตอการใชสถานการณจาํลองในวิชาภาษาอังกฤษ

เพ่ือการส่ือสารธุรกจิ 1 ดานการจดัสถานการณ 

ดานการจัดสถานการณ

คารอยละของระดับความพึงพอใจ

คาเฉลี่ยมาก

ท่ีสุด
มาก

ปาน

กลาง
นอย

นอย

ท่ีสุด

ความเหมาะสมกับสภาพสังคมธุรกิจปจจุบัน 41.67 29.17 16.67 8.33 4.17 3.96

ความเก่ียวของกับสภาพสังคมธุรกิจปจจุบัน 25.00 41.67 29.17 4.17 0.00 3.88

การอํานวยความสะดวก 45.83 29.17 20.83 0.00 4.17 4.13

การเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวม 54.17 16.67 20.83 8.33 0.00 4.17

การเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงบทบาท 45.83 41.67 8.33 4.17 0.00 4.29

การสรุปผลสถานการณท่ีเกิดขึ้น 41.67 37.50 16.67 4.17 0.00 4.17

การเสนอประเด็นการอภิปราย 50.00 16.67 20.83 12.50 0.00 4.04

การเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุง 45.83 29.17 25.00 0.00 0.00 4.21

โดยรวม 43.75 30.21 19.79 5.21 1.04 4.10

3. เมื่อนําระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอท่ีมีตอการใชสถานการณจาํลองในวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ

การส่ือสารธุรกิจ 1 ดานระยะเวลาการจัดของกลุมตวัอยางจํานวน 24 คน ไดผลดังตารางท่ี 3

ตาราง 3 แสดงคารอยละและคาเฉล่ียของความพึงพอใจของผูเรียนตอการใชสถานการณจาํลองในวิชาภาษาอังกฤษ

เพ่ือการส่ือสารธุรกจิ 1 ดานระยะเวลาการจดั 

ดานระยะเวลาการจัด

คารอยละของระดับความพึงพอใจ

คาเฉลี่ยมาก

ท่ีสุด
มาก

ปาน

กลาง
นอย

นอย

ท่ีสุด

ชวงเวลาการแสดง 33.33 29.17 16.67 16.67 4.17 3.71

ระยะเวลาการแสดง 25.00 41.67 16.67 12.50 4.17 3.71

ระยะเวลาการสรุปผล 20.83 41.67 20.83 8.33 8.33 3.58

ระยะเวลาการอภิปรายรวมกัน 29.17 12.50 45.83 8.33 4.17 3.54

โดยรวม 27.08 31.25 25.00 11.46 5.21 3.64
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4. เมื่อนําระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอท่ีมีตอการใชสถานการณจาํลองในวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ

การส่ือสารธุรกิจ 1 ดานการประเมินผลของกลุมตวัอยางจํานวน 24 คน ไดผลดังตารางท่ี 4

ตาราง 4 แสดงคารอยละและคาเฉล่ียของความพึงพอใจของผูเรียนตอการใชสถานการณจาํลองในวิชาภาษาอังกฤษ

เพ่ือการส่ือสารธุรกจิ 1 ดานการประเมินผล

ดานการประเมินผล
5 4 3 2 1

คาเฉลี่ย
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

เกณฑการประเมิน 37.50 33.33 12.50 16.67 0.00 3.92

คะแนนการประเมิน 33.33 41.67 25.00 0.00 0.00 4.08

รูปแบบการประเมิน 20.83 66.67 12.50 0.00 0.00 4.08

การมีสวนรวมของนักศึกษา 16.67 50.00 16.67 16.67 0.00 3.67

โดยรวม 27.08 47.92 16.67 8.33 0.00 3.94

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมสถานการณจาํลองในรายวชิา

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกจิ 1 อยูในระดับพึงพอใจมากแสดงวา นักศกึษามีความพึงพอใจตอรูปแบบการจัด

กิจกรรมสถานการณจาํลองในรายวิชาน้ี

จากตาราง 5 นักศึกษามีความเห็นโดยภาพรวมวา การใชสถานการณจาํลองในวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ส่ือสารธุรกิจ 1 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.96 โดยทุกดานมีคาเฉล่ียในระดับมาก มีดานการ

เตรียมการ มคีาเฉล่ียสูงสุด 4.18 รองลงมาคือ ดานการจัดสถานการณคาเฉล่ีย 4.10 ดานการประเมินผล คาเฉล่ีย 

3.94 และดานระยะเวลาการจัด คาเฉล่ีย 3.64

ในหัวขอการจดัเตรียมอุปกรณ การจัดเตรียมสถานท่ี ระยะเวลาการสรุปผล ระยะเวลาการอภิปรายรวมกัน

และการมีสวนรวมของนักศกึษาเปนสวนท่ีจะตองปรับปรุงใหดขีึ้น เน่ืองจากไดคะแนนเฉล่ียระดับความพึงพอใจใน

สวนน้ีนอยกวาขออ่ืนๆ

สรุป
จากการศกึษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมตีอรูปแบบการจัดกจิกรรมสถานการณจําลองในรายวิชา

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกจิ 1 พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากโดยทุกดานมคีาเฉล่ียในระดับมาก ดาน

การเตรียมการ มีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดานการจัดสถานการณ ดานการประเมินผล และดานระยะเวลาการจดั

สวนความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอรูปแบบการจัดกจิกรรมการใชสถานการณจําลองในวชิาภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ส่ือสารธุรกิจ 1 พบวา ดานการจดัสถานการณ ประเด็นเร่ือง การเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงบทบาท มีคาเฉล่ียสูงสุด 

เพราะบทเรียนสถานการณจาํลองท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นไดดาํเนินการตามกระบวนการสรางสถานการณจําลอง

เพ่ือการสอนอยางมีหลักวิธีและมอีงคประกอบท่ีครบถวนท้ังในเร่ืองเน้ือหา สาระของสถานการณ บทบาทสถานการณ

ท่ีสรางขึ้นตามสถานการณจริงในสังคม และมีการอภิปรายหลังจากท่ีเขารวมแสดงบทบาทในสถานการณ
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คําขอบคุณ

ผูวิจัยไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากผูเรียนและคณาจารยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผูวิจัยจะนําขอมูลท่ีไดน้ีไปปรับปรุงรูปแบบการจดักจิกรรมสถานการณจําลองในรายวชิาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

ธุรกิจ 1 และปรับปรุงการทําแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนตอกิจกรรมการเรียนการสอนในวชิาอ่ืนๆ
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การนําภูมิปญญาชาวบานมาใชในการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถ่ิน  ในโรงเรียนประถมศึกษา

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยใชศูนยการเรียนรูชุมชน
The utiliztion of local wisdom in the development of local curriculcum in the elementary schools;

Rathchaburi Educational Service Area Office 2 by Community Learning Center

นํ้าทิพย  ชังเกตุ1

Namthip Changket1

บทคัดยอ
การวิจัยเร่ืองการนําภูมิปญญาชาวบานมาใชในการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่น  ในโรงเรียนประถมศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยใชศูนยการเรียนรูชุมชน มีวัตถุประสงคเพ่ือ  1) ศึกษาและรวบรวมกลุม

ภูมิปญญาชาวบาน และศึกษาความตองการท่ีจะนําภูมิปญญาชาวบานมาใชในการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่น ใน

โรงเรียนประถมศึกษา   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยใชศูนยการเรียนรูชุมชน 2) เพ่ือพัฒนาหลักสูตร

และหาประสิทธิภาพการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น โดยใชศูนยการเรียนรูชุมชน  ใหมีประสิทธิภาพ 80/80 3) เพ่ือทดลองใช

หลักสูตรทองถิ่น 4) ประเมิน  และปรับปรุงหลักสูตรทองถิ่น ในดานผลการเรียนรู  ดานความสามารถในการปฏิบัติ

กิจกรรม และดานความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชศูนยการเรียนรูชุมชน   กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 3 จากโรงเรียน  3 โรงเรียน ในอําเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี   ปการศึกษา  2550 จํานวน 25 คน

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนเร่ืองครูของ

นองกอย แบบสอบถามความคิดเห็น   แบบประเมินชิ้นงาน และแบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและการวิเคราะหเน้ือหา

ผลการวิจัยพบวา  1) ภูมิปญญาชาวบานท่ีมีอยูในปจจุบันมีจํานวน  76 คนแยกเปนรายดาน   9 ดาน  

ไดแกดานโภชนาการ  มีจํานวนมากท่ีสุด ดานศิลปกรรมและดานภาษาและวรรณกรรมมีจํานวนนอยท่ีสุด   จากการจัด

สนทนากลุมพบวา ผูมีสวนเกี่ยวของมีความตองการท่ีจะนําภูมิปญญาชาวบานมาใชในการพัฒนาหลักสูตร และตองการ

ใหผูเรียนไดเรียนรูจากภูมิปญญาชาวบานมากกวาการเรียนรูจากตัวหนังสือ 2) การพัฒนาหลักสูตรและหาประสิทธิภาพ

การจัดทําหลักสูตรทองถิ่นพบวา การทดลองในภาคสนาม คะแนน E1=83.92 สวนคะแนน E2= 84.96 ผานเกณฑท่ีตั้ง

ไวคือ  80 /80 3) การทดลองใชหลักสูตรทองถิ่นพบวา ดานผลการเรียนรูเร่ืองครูของนองกอยกอนเรียนและหลังเรียน

แตกตางกัน    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 4) ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรทองถิ่น    ดานความสามารถ

ในการปฏิบัติกิจกรรม การประเมินชิ้นงานในแตละแผนการจัดการเรียนรูอยูในระดับดีมาก  สวนดานความคิดเห็นตอการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูพบวา นักเรียนชอบรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยภูมิปญญาชาวบาน   

คําสําคัญ : การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น  ภูมิปญญาชาวบาน ศูนยการเรียนรูชุมชน การสรางความรูดวยตนเอง

Abstract
The purposes of this research were 1) to study and collect local wisdom information

1 โรงเรียนวัดดีบอน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 2

Watdebon elementary school Ratchaburi Educational Service Area Office 2
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for developing local curriculum for schools in the Ratchaburi educational service Area office 2

by community learning center 2) to develop curriculum and efficiency for local curriculum by

community learning center with 80/80 efficiency 3) to imprement local curriculum and 4) to

evaluate and improve local curriculum outcome in the learning center, ability in learning activity

performance and opinion toward learning mangement by community learning center ,Sample were

25 students of grade 3 from three school Photharam, Ratchaburi Province in the academic year

2007.Instruments used for collect data were lesson plans, achievement test for pretest and

posttest ,questionnair project evaluative,Data were analized by Statistics with computer program

and content analysis.

The results of this research were :

1) There were 76 case of local wisdom presented in the area of research, consisted.

The foremost number were the nutrition division and the lowest number were the art craff and

language and literacy work. Those who concerned in curriculum development want to use local

wisdom to develop local curriculum rather than from the text 2) It was found that in developing

of curriculum and curriculum efficency, the result from the field experiment E1= 83.92 and E2=

84.96 which passed the criterion 80/80 3) The local curriculum try out of pretest and posttest

were different with statistically significant at 0.05 level, 4) In evaluated and improved local

curriculum, The Learning outcome it was found that; there were different with higher outcome,

after Learning process.

Keywords : Development Local Wisdom, Local Wisdom , Community Learning Center,

คํานําและวัตถุประสงคของการวิจัย
การศึกษามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาความรู ความคิด  ความสามารถ  พฤตกิรรม  คานิยม  คุณธรรม

ของคนใหเปนบุคคลท่ีมคีุณภาพ   สามารถพัฒนาชวีิต  เศรษฐกิจ  สังคม  วฒันธรรมของตนเอง   ครอบครัว และ

ประเทศชาติใหเจริญกาวหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด  4

แนวการจัดการศึกษา  มาตรา  22 กลาววา  การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ

พัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด   กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา

ไดตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ (กรมวิชาการ,สํานักงานปฏิรูปการศึกษา2543:24-25)การจดัการศกึษาท่ีถือวา

ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด เปนจดุปรับเปล่ียนท่ีสําคัญในการปฏิรูปการเรียนรู หมวด 7 กระบวนการเรียนรูมุงปลูกฝง

จิตสํานึกท่ีถูกตองเกี่ยวกับการเมอืง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมขุ  

รูจักรักษาและสงเสริม  สิทธิ  หนาท่ี เสรีภาพ  เคารพกฎหมาย   ความเสมอภาค   และศกัดิศ์รีความเปนมนุษย   

ภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนของสวนรวมและของประเทศชาติ  รวมท้ังสงเสริมศาสนา  ศิลปะ 

วัฒนธรรมของชาติ  การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล  อนุรักษทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   มีความสามารถในการประกอบอาชพี  รูจักพ่ึงตนเอง  มคีวามคดิริเร่ิมสรางสรรค   ใฝรู

และเรียนดวยตนเองอยางตอเน่ือง   การจัดการศึกษาท่ีมคีุณภาพจะตองอาศยักระบวนการเรียนรู (มาตรา 24) โดย
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การจดักิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ   ความถนัดและความแตกตางของผูเรียน  ฝกทักษะกระบวนการคิด  การ

จัดการ  การเผชิญสถานการณ  และประยุกตใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหาใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  

ฝกการปฏิบัติใหคิดเปน   ผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางสมดุล   ครูสามารถจัดบรรยากาศ   สภาพแวดลอม  

และส่ือการเรียนอํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากส่ือและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย พอ  แม  ผูปกครอง  

และชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกโอกาส  ทุกเวลา และทุกสถานท่ี          

การพัฒนาหลักสูตรในแตละระดบั มาตรา  29 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน องคกร

ชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เอกชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา   สถานประกอบการ  และ

สถาบันสังคมอ่ืนๆ  สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน  โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน  เพ่ือใหชุมชนมีการจดั

การศึกษาอบรม  มีการแสวงหาความรู  ขอมูล  ขาวสาร และรูจกัเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆเพ่ือพัฒนา

ชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ  รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียนประสบการณ

การพัฒนาระหวางชมุชน  และเพ่ือใหการจัดการศึกษา  มีความคลองตัว   สนองตอความตองการของประชาชนใน

ทองถิ่นใหมากขึ้น   ทิศทางการจัดการศึกษาจึงมุงไปท่ีผูรูในชุมชนหรือภูมิปญญาชาวบานใหเขามามีสวนรวมในการ

จัดการศึกษาแกบุตรหลานของตนเองอยางแทจริง และชุมชนตองมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางจริงจงั 

การศึกษาในสมัยใหมแยกนักเรียนออกจากชุมชนหรือทองถิ่นของตนเอง  ซึ่งความแปลกแยกน้ีมีลักษณะรุนแรงถึงกับ

ทําใหนักเรียนดถููกวถิีชวีิตชมุชน   ไมยอมรับ  ไมอยากศึกษา  ไมมีความภาคภูมใิจในวัฒนธรรมและทองถิ่นของตน  

และไมนําส่ิงท่ีมีอยูในชมุชนไปประยุกตใชใหเกดิประโยชน  นอกจากน้ีความแปลกแยกดงักลาวแลวยงัทําใหเกิด

ชองวางระหวางพอแมกับลูก    เกิดชองวางระหวางคนรุนใหมกับคนรุนเกา ลูกไมสืบสานอาชีพของพอแม คนรุนใหม

เขากับชุมชนเดมิไมได วัฒนธรรมทองถิ่นและภูมิปญญาทองถิ่นจึงถูกละเลยทอดท้ิงจนคอยๆสูญหายไปไมมีผูสืบ

ตอ   จากการสัมภาษณศกึษานิเทศก และครูผูสอนระดับประถมศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี  เขต  2

พบวาครูสวนใหญยงัจดัการศึกษาท่ีเนนการสงเสริมความสามารถในทางวิชาการซึง่บรรจุไวในบทเรียนเทาน้ันไมไดให

ความสําคัญกับภูมิปญญาชาวบานในชมุชนตามบริบทของสถานศึกษา ในการจัดทําหลักสูตรระดับทองถิ่นอยาง

แทจริงสอดคลองกับผลการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ป 2541 พบวาการจัดทํา

หลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่นในสถานศึกษายังมีนอยมาก เน่ืองจากขาดการดาํเนินงานอยางจริงจังและใหความสําคัญ

นอย การสนับสนุนคาตอบแทนแกวิทยากรทองถิ่นยังไมเหมาะสมการจัดการศึกษาภูมปิญญาทองถิ่นนอก

สถานศึกษายังจัดไดนอย เน่ืองจากสภาพทองถิ่นหางไกลไมสะดวกในการดูแลและดําเนินการในดานตางๆ

(กระทรวงศึกษาธิการ    2541:66)

ผูวิจัยในฐานะครูผูสอน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาราชบุรี   เขต 2 เปนผูหน่ึงเขารวมโครงการ

พัฒนาศกัยภาพของครูภูมิปญญาทองถิ่น : การสงเสริมภูมปิญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรูในชุมชน คณะ

ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร มองเห็นแนวทางในการจัดดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายท่ีจะนํา

ภูมิปญญาทองถิ่นเขาสูการศกึษาของชาติ    ตระหนักในปญหาท่ีไดกลาวมาแลวขางตน เพ่ือใหการจดัทําหลักสูตรใน

ระดับทองถิ่นเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และเพ่ือเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ

พ.ศ. 2542 แนวทางในการดาํเนินการแบงเปน 2 สวนดวยกนัคือ สวนแรกเปนการจัดระบบการรวบรวมขอมูล

สารสนเทศ  ภูมิปญญาชาวบานโดยจําแนกลักษณะ  รูปแบบเปนรายดานอยางนอย   9 ดาน  นํามาจัดทําหลักสูตร

ในระดับทองถิ่น ในสวนท่ี 2 รวบรวมภูมิปญญาชาวบานจดัตั้งศูนยการเรียนรูของชุมชนเพ่ือเปนสถานท่ีท่ีถายทอด

ความรู  เร่ืองราวตางๆในชมุชนของภูมิปญญาชาวบานใหกับนักเรียน  ประชาชนท่ัวไป     และเพ่ือความยั่งยืนของ
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วัฒนธรรมชมุชน   เพ่ิมรายได   สงเสริมความสามารถของภูมปิญญาชาวบานใหมคีวามตอเน่ืองในการผลิตสินคา

(OTOP) ผลิตภัณฑในชมุชน   และสงเสริมและอนุรักษใหคงอยูตลอดไป

วัตถุประสงคของการวิจัย 1)เพ่ือศึกษาและรวบรวมกลุมภูมิปญญาชาวบาน  และศกึษาความตองการท่ีนํา

ภูมิปญญาชาวบาน  ใชในการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่น   ในโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ราชบุรี  เขต  2 โดยใชศูนยการเรียนรูชุมชน 2)เพ่ือพัฒนาหลักสูตร  และหาประสิทธิภาพการจดัทําหลักสูตรทองถิ่น

เร่ืองครูของนองกอย โดยใชศูนยการเรียนรูชุมชน ใหมีประสิทธภิาพตามเกณฑ 80/80 3)เพ่ือทดลองใชหลักสูตร

ทองถิ่นเร่ืองครูของนองกอย โดยใชศูนยการเรียนรูชมุชน 4)ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรทองถิ่นเร่ืองครูของนองกอย 

โดยใชศูนยการเรียนรูชุมชน ในดานผลการเรียนรู   ดานความสามารถในการปฏิบัติกจิกรรม   และดานความคิดเห็น

ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชศูนยการเรียนรูชุมชน

วิธีดําเนนิการวิจัย

ขั้นตอนท่ี 1 วจิัย (Research) : ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น

เร่ือง ครูของนองกอย 

วิธีดาํเนินการ    ผูวิจัยดาํเนินการดังน้ี

1. ศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาความตองการของชุมชน

2. ศึกษาวิเคราะหหลักสูตรระดบัประถมศึกษา  ชวงชั้นท่ี 1

3. ศึกษาแนวคดิและรูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรจากเอกสารตางๆแลวปรับเน้ือหาใหสอดคลองกับ

หลักสูตรแกนกลาง

4. จัดสนทนากลุมเพ่ือสรุปประเด็นในการยกรางหลักสูตร  โดยโรงเรียนวัดดีบอน

5. กําหนดจดุประสงค ของเน้ือหาหลักสูตร

6. เขียนแผนการจัดการเรียนรูเร่ืองครูของนองกอย

7. ทําเอกสารประกอบการใชหลักสูตร(ตวัหลักสูตร  แผนการจดัการเรียนรู)

ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนา (Development) : พัฒนาหลักสูตรและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูเร่ือง 

ครูของนองกอย (ฉบับราง)

1. วิเคราะหผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและความตองการในขั้นตอนท่ี 1 เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการสราง

แผนการจัดการเรียนรูเร่ืองครูของนองกอยฉบับราง

2. ดําเนินการสรางแผนการจดัการเรียนรูเร่ือง ครูของนองกอยฉบับราง มีองคประกอบดงัตอไปน้ี  คํานํา  

คําแนะนําในการใชแผนการจัดการเรียนรูเร่ือง ครูของนองกอย โครงสรางเน้ือหา/เวลาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

(ประกอบดวย ชื่อหนวยการเรียนรู, สาระสําคัญ, จุดประสงคการเรียนรู, เน้ือหา, แนวการจัดกจิกรรมการเรียนรู ,ส่ือ,

ระยะเวลา, การประเมินผลการเรียนรู) (แผนการจัดกิจกรรมสําหรับครู ใบความรู ใบงาน และแบบทดสอบ ) 3. นําแผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู  ฉบับรางท่ีสรางขึ้น  เสนอผูเชี่ยวชาญเพ่ือขอคําแนะนําในสวนท่ีปรับปรุงแกไข

4. นําแผนการจัดกิจกรรมฉบับรางท่ีไดรับการแกไขแลวในเร่ือง  การใชภาษาและรูปแบบของกิจกรรมมาประเมิน

กิจกรรมฉบับราง  โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน  5 คน ไดแก ดานส่ือการเรียนการสอน ดานภาษา ดานเน้ือหา ดาน

กิจกรรมการจดัการเรียนรู ดานการวัดผลและประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมฉบับราง       เพ่ือหา



บทความวิจัยและงานสรางสรรค

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

O-327

คาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (Content Validity) โดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง(IOC) ซึ่งแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00

5. นําผลการเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูฉบับรางของผูเชี่ยวชาญจํานวน  5 คน มาเปนขอมูลในการ

ปรับปรุงกิจกรรมฉบับราง  เพ่ือใหกิจกรรมมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปทดลองใช

6. นําแผนการจัดกิจกรรมฉบับรางท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญจํานวน  5 คนไปหาประสิทธิภาพ E1 /

E2 (80 / 80) สําหรับใชในการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเร่ืองครูของนองกอย  ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑ

ประสิทธิภาพ 80 / 80 ซึ่งกําหนดทดสอบหาประสิทธิภาพ  อาศัยการทดลองโดยนําไปใชกับนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียน

วัดบานฆอง     โรงเรียนวัดดีบอน  โรงเรียนวัดบอมะกรูด    สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2 ท่ีไมใชกลุม

ตัวอยางซึ่งเปนอาสาสมัครท่ีมีความสนใจเร่ืองราวในทองถิ่นแตไมไดเขารวมชุมนุม  โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการ  ดังน้ี

1. แบบหน่ึงตอหน่ึง (Individual Tryout) (1 : 1) นําไปใชในการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเร่ืองครู

ของนองกอย กับนักเรียนซึ่งมีระดับความรูแตกตางกัน คือ เกง ปานกลาง ออน อยางละ 1 คน รวมจํานวน 3 คน เพ่ือดูความ

เหมาะสมของเน้ือหา ความยากงายของกิจกรรมฉบับรางแลวนําผลคะแนนท่ีไดมาคํานวณหาประสิทธิภาพ E1 / E2 โดย

ไดคาประสิทธิภาพ 69.17 / 78.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว  60 / 60 เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น

2. แบบกลุมเล็ก (Small Group Tryout) (1 : 10) นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเร่ืองครูของนองกอย ท่ี

ปรับปรุงแกไขแลว  ไปทดลองใชกับนักเรียนท่ีมีระดับความรูแตกตางกัน คือเกง ปานกลาง  ออน  อยางละ 3 คน รวม

จํานวน 9 คน นําผลคะแนนท่ีไดมาคํานวณหาประสิทธิภาพ E1 / E2 โดยใชคาประสิทธิภาพ  73.89 / 79.72 ซึ่งสูงกวา

เกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว 70 / 70 เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น  กอนท่ีจะนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง

ขั้นตอนท่ี 3 วิจัย (Research) : การทดลองใชหลักสูตรทองถิ่นเร่ืองครูของนองกอย  

วิธีดาํเนินการในการทดลองใชแผนกิจกรรมการเรียนรูเร่ืองครูของนองกอย มวีิธีดาํเนินการตามลําดับ

ขั้นตอนดังน้ี

1. ขอหนังสือจากผูบริหารโรงเรียนโรงเรียนวดัดีบอน ถงึผูบริหารโรงเรียนวัดบานฆอง      และวัดบอมะกรูด  

เพ่ือขอความอนุเคราะหในการทดลองใชแผนการจัดกจิกรรมท่ีพัฒนาขึ้น

2. ในการทดลองใชแผนกิจกรรมการเรียนรูเร่ืองครูของนองกอย         สําหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดีบอน     

โรงเรียนวัดบานฆอง และวัดบอมะกรูด  มีขั้นตอน  ดังน้ี

2.1ผูวิจยั  ภูมิปญญาชาวบาน  รวมเปนผูดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรูเร่ืองครูของ  นองกอย ใหกับ

นักเรียนในแตละแผนการจัดกจิกรรมท่ีกําหนดไว ระยะเวลาท้ังหมด  20 ชั่วโมง  โดยผูวิจัยแนะนําวิธีการและขั้นตอน

ในการจัดกจิกรรมตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรูเร่ืองครูของนองกอยแกภูมิปญญาชาวบานกอนนําไปดําเนินการ

ใชในการจัดกจิกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3

2.2ผูวิจยัทดสอบวดัผลการเรียนรูกอนใชกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูเร่ืองครูของนองกอย  

(Pretest)โดยใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  จํานวน  50 ขอ

2.3 การทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูเร่ืองครูของนองกอย ประกอบดวยขั้นตอนดงัตอไปน้ี

2.3.1ดาํเนินการใชแผนการจัดกจิกรรมเสร็จส้ินในแตละแผน  ทําการทดสอบวัดผลการเรียนรูใน

เร่ืองท่ีเรียนหรือปฏิบัตกิิจกรรมท่ีผานมา แผนละ 10 คะแนน  

2.3.2หลังส้ินสุดการทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทําการทดสอบวัดผลการเรียนรูโดย

เน้ือหาครอบคลุมท้ัง 10 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเร่ืองครูของนองกอยซึ่งเปนแบบทดสอบคนละชุดกันกับ
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเกีย่วกับเร่ืองราวตางๆ ในทองถิ่นหลังใชแผนการจดักจิกรรม (Posttest) จํานวน  50 ขอ  

หลังจากน้ันทําการคํานวณหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกจิกรรมแบบภาคสนาม (Field Tryout) (1 : 100) โดยนํา

คะแนนทดสอบหลังใชแผนการจดักิจกรรมของแตละแผนและคะแนนสอบหลังใชแผนการจัดกิจกรรมครบทุกแผนมา

แทนคาในสูตรเชนเดียวกับการหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคลและแบบกลุมยอย โดยในคร้ังน้ีการคาํนวณหา

ประสิทธิภาพ E1 / E2 ไดคาประสิทธิภาพ 82.57/ 84.57 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว  80 / 80 แสดงวา

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมปีระสิทธิภาพ 

ขั้นตอนท่ี 4 พัฒนา (Development) : ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรทองถิ่นเร่ืองครูของนองกอย 

การประเมินผลการใชแผนการจดักิจกรรมการเรียนรูเร่ืองครูของนองกอย    ผูวิจัยดําเนินการประเมินผลเปน 

3 ระยะ ท้ังกอนการใชแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู ระหวางการใชแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู  และหลังการใช

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู     ดังรายละเอียดตอไปน้ี

ระยะท่ี 1. การประเมินผลกอนการใชแผนการจัดกิจกรรมโดยการประเมินผลการทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ืองครู

ของนองกอยกอนการใชแผนการจัดกิจกรรมโดยประเมินจากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ือง    ครูของนองกอย   จํานวน  

1 ฉบับ

ระยะท่ี  2. การประเมินผลระหวางการใชแผนการจัดกิจกรรม  โดยการประเมินพฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออกใน

การปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  ตอกิจกรรมการเรียนรูเร่ืองครูของนองกอย  ระหวางเรียน  โดยการใชแบบสังเกตพฤติกรรม

ระยะท่ี  3. การประเมินผลหลังจากการใชแผนการจัดกิจกรรม  โดยการทดสอบวัดผลการเรียนรู       การสอบถาม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเร่ืองครูของนองกอย  และการประเมินจากชิ้นงานของนักเรียนใน

แตละแผนฯ

ผลการวิจัย

ขั้นตอนท่ี  1 ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเร่ือง ครูของนอง

กอย จากการสํารวจ ศึกษาขอมูลและสัมภาษณขอมูลจากผูนําชุมชนซึ่งไดแกกํานัน    ผูใหญบานผูนําชุมชนในตําบลบาน

ฆองท้ัง  10 หมู   เมื่อจําแนกภูมิปญญาชาวบานรายดานพบวา  ดานโภชนาการมีจํานวนมากท่ีสุดมีจํานวน  21 คน    

รองลงมา ดานอุตสาหกรรมและหัตถกรรมจํานวน 15 คน  ดานเกษตรกรรมจํานวน   11 คน  ดานปรัชญา   ศาสนาและ

ประเพณี  จํานวน   9 คน  ดานแพทยแผนไทยและดานวิสาหกิจชุมชนจํานวน  7 คนเทากัน  ลําดับสุดทายดานศิลปกรรม

และดานภาษาและวรรณกรรมมีจํานวน  3 คนเทากัน  สวนดานจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมไมปรากฏภูมิปญญาดาน

น้ีในตําบลบานฆอง 

ขั้นตอนท่ี  2 การพัฒนาหลักสูตร และหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู

การพัฒนาหลักสูตร และหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู ดําเนินการโดยการสรางหลักสูตรฉบับราง    

ประกอบดวย เน้ือหา     จุดมุงหมาย    วิธีการจัดการเรียนรู     ส่ือ   การวัดผลและการประเมินผล   โดยนําขอมูลท่ีไดจาก

การรวบรวมในขั้นตอนท่ี 1 โดยหลักสูตรใชชื่อวา “ครูของนองกอย” ซึ่งครูของนองกอยในท่ีน้ีหมายถึง ภูมิปญญาชาวบาน

ท้ัง   9 ดาน  ท่ีมีอยูในชุมชน จํานวน  10 แผน     ผลการหาประสิทธิภาพ E1/ E2 แบบรายบุคคล(Individual Tryout)

คะแนนเทากับ  E1=69.17 /E2= 78.33 ผานเกณฑท่ีตั้งไวคือ  60/60 ผลการหาประสิทธิภาพ E1/ E2 แบบกลุมเล็ก  (Small

Group Tryout) คะแนนเทากับ  E1=73.89 สวนคะแนน E2= 79.72 ผานเกณฑท่ีตั้งไวคือ  70/707
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ขั้นตอนท่ี  3 การทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูเร่ืองครูของนองกอย  (ฉบับราง) ผลการหาประสิทธิภาพ E1/ E2

แบบภาคสนาม (Field Tryout) คะแนน เทากับ  E1=83.92 สวนคะแนน E2= 84.96 ผานเกณฑท่ีตั้งไวคือ  80 /80

ขั้นตอนท่ี 4 ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรทองถิ่น  เร่ืองครูของนองกอย โดยใชศูนยการเรียนรูชุมชน     

พบวาการทดลองแบบรายบุคคล  (1:1:1) หลักสูตรเร่ืองครูของนองกอยตองปรับปรุงแกไขในเร่ืองของระยะเวลาใน

การทํากิจกรรม เน้ือหาตองปรับปรุงในบทท่ี 3, 4 และการสัมภาษณภูมิปญญาชาวบานจะตองมกีารกาํหนดขอบขาย

ของเน้ือหาท่ีจะสัมภาษณ    จะตองเปนเน้ือหาท่ีส้ัน กระชับ และครอบคลุมเน้ือหาท้ังหมด      ผลการทดลองแบบกลุม  

(3:3:3) พบวา เน้ือหาในบทท่ี 4 และบทท่ี 8 มีความใกลเคยีงกัน   การจัดกิจกรรมในบทท่ี 4 ควรใหนักเรียนมคีวามรู

เกี่ยวกับภูมิปญญาไทยอยางชดัเจนกอน เมื่อเรียนบทท่ี  8 นักเรียนจะไดมคีวามเขาใจและสามารถแยกประเด็นของ

ขอคําถามได      และจากการทดลองในบทท่ี 2 พบวา จะตองปรับเน้ือหาท่ีใชในการจัดกจิกรรมการเรียนรู เพ่ือให

เหมาะสมกับเวลาท่ีกาํหนด    การทดลองแบบกลุมอีกคร้ังซึง่ใชนักเรียนกลุมใหมจากโรงเรียนวัดบานฆอง และไมใช

นักเรียนในกลุมตวัอยาง  พบวา หลักสูตรเร่ือง “ครูของนองกอย” เปนเร่ืองท่ีนักเรียนใหความสนใจ       โดยผูวิจัยนําบท

ท่ี 5,6,7 เพ่ือดูความเหมาะสมในเร่ืองเน้ือหาและเวลา     ผลการทดลองนักเรียนสามารถศึกษาเน้ือหาและทํากจิกรรมได

อยางมีประสิทธิภาพ

สรุป
ผลการวิจัยเร่ือง การนําภูมปิญญาชาวบาน มาใชในการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่นในโรงเรียน

ประถมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยใชศูนยการเรียนรูชมุชน ปรากฏดงัรายละเอียดดงัน้ี  

1. ขอมูลภูมิปญญาชาวบานในตําบลบานฆอง  มีจํานวน 76 คน ดานโภชนาการมากท่ีสุด ดาน

ศิลปกรรมและดานภาษาและวรรณกรรมนอยท่ีสุด

2. การหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรูพบวา การทดลองใชหลักสูตรแบบรายบุคคล มี

คะแนนเทากับ  E1= 69.17 สวนคะแนน E2= 78.33 ผานเกณฑท่ีตั้งไวคือ  60/60 การทดลองกลุมเล็กมีคะแนน

เทากับ  E1=73.89 สวนคะแนน E2= 79.72 ผานเกณฑท่ีตั้งไวคือ  70/70 และเมื่อทําการทดลองในภาคสนาม มี

คะแนนเทากับ  E1=83.92 สวนคะแนน E2= 84.96 ผานเกณฑท่ีตั้งไวคือ  80 /80

3. การทดลองใชหลักสูตรเร่ืองครูของนองกอย ซึง่มีเน้ือหาประกอบดวย แหลงอารยธรรมทวารวด ี 

พ้ืนท่ีกวางใหญ   สืบสานความเปนไทย  นอมใจรูจักคนดี  ภูมิปญญาดีเสริมรายได  อนาคตกวางไกลดานอาชีพ   

เรงรีบสรางเสริมสุข  สนุกกับแหลงเรียนรู   เชดิชูประเพณีไทย  พระพุทธรูปองคใหญสามพ่ีนอง พบวา   นักเรียนมีผล

การเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว

4. หลักสูตรตองปรับปรุงแกไขในเร่ืองของเวลาในการทํากิจกรรม  โดยเน้ือหาตองปรับปรุงในบทท่ี 3, 4

และการสัมภาษณภูมิปญญาชาวบานจะตองมีการกําหนด  ขอบขายของเน้ือหาท่ีจะสัมภาษณ จะตองส้ัน   กระชับ 

ผลการทดลองแบบกลุมเล็ก(3:3:3) พบวา เน้ือหาในบทท่ี 4 และบทท่ี 8 มีความใกลเคยีงกัน การจัดกจิกรรมในบทท่ี 

4 ควรใหนักเรียนมคีวามรูเกี่ยวกับภูมิปญญาไทยอยางชดัเจน   เมื่อเรียนบทท่ี 8 นักเรียนจะไดมีความเขาใจและ

สามารถแยกประเด็นของขอคาํถามได    และจากการทดลองในบทท่ี 2 พบวา จะตองปรับเน้ือหาท่ีใชในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู เพ่ือใหเหมาะสมกับเวลาท่ีกําหนด    สวนเร่ืองท่ีตองปรับปรุงคือ  แบบทดสอบ ซึ่งนักเรียนสวน

ใหญมีปญหาดานการอาน ซึ่งเปนปญหาท่ีจะพบไดในนักเรียนชวงชั้นท่ี 1 จะตองใชแบบทดสอบประจําบทเปน

แบบอ่ืน ๆ เชน   การจับคู   หรือการโยงคํากับภาพแทน ดานความคิดเห็นท่ีมีตอการจดัการเรียนรูเร่ืองครูของนองกอย



บทความวิจัยและงานสรางสรรค

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

O-330

พบวา  ผูบริหารโรงเรียน    ครู   นักเรียน  ผูปกครอง   ชอบรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีใหนักเรียนไดมีโอกาส

สัมภาษณภูมิปญญาชาวบานถึงศูนยการเรียนรู   นักเรียนไดสัมภาษณดวยตนเอง   สังเกต  จดบันทึกขอมูลท่ีตอง

สัมภาษณ   ดานภูมิปญญาชาวบานใหความคิดเห็นวาเห็นดวยกับรูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรูท้ังน้ียังให

ความเห็นวากจิกรรมท่ีนักเรียนไดปฏิบัติจะชวยใหนักเรียนไดทํางานรวมกันอีกดวย

คําขอบคุณ
ผูวิจัยกราบนมัสการทานพระครูโสภณกิตติคุณ  เจาคณะตําบลบานสิงห เขต 1 และขอขอบคุณ

ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง  ผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2 ภูมิปญญาชาวบาน     

ผูนําชุมชน  ผูบริหารโรงเรียน  คณะครู  นักเรียน เจาหนาท่ีกลุมสงเสริมจัดการศึกษา    ผูเชี่ยวชาญ    ศึกษานิเทศก   สํานัก

วิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติท่ี

มอบทุนในการทําวิจัย ในคร้ังน้ี กราบขอบคุณผูชวยศาสตราจารยคีรีบูน  จงวุฒิเวศย   ครู–อาจารยทุกทานท่ีมอบความรู

อันทรงคุณคา ทําใหผูวิจัยเกิดแรงบันดาลใจในการทํางานจนประสบความสําเร็จตามแผนการดําเนินงานทุกประการ   

เอกสารอางอิง
กรรณิกา   ภูระหงษ. “การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเร่ือง รักษทองถิ่น   สําหรับนักเรียนชวงชั้นท่ี 2.” วิทยานิพนธ

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาหลักสูตรและการนิเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2547.

กิตติธชั   มะลิวงษ  การศกึษาการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นท่ีจดัโดยชุมชน : กรณีศึกษาโรงเรียน   ชุมชนตาํบลบาน

หลวง  อําเภอเสนา  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑติสาขาวิชานิเทศ

การศึกษาและพัฒนาหลักสูตรภาควชิานโยบาย  การจดัการและความเปนผูนําทางการศึกษา  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,2547

โกมาตร    จงึเสถยีรทรัพย  และคณะ. “คูมือการเรียนรูท่ีทํางานชมุชนงาย   ไดผล   และสนุก . พิมพคร้ังท่ี  1.

กรุงเทพฯ : 2545.

กรมวชิาการ.กองวิจยัทางการศึกษา.การวจิัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูตามหลักสูตรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน.

เอกสารรายงานการวิจยั.2545.

------------.สารพัฒนาหลักสูตร.หลักการสอน:หลักการเรียนรูและวิธีสอน.2540, 43-52

-------------.หลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544. พิมพคร้ังท่ี  2. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวัฒนาพานิช,

2544.
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การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรท่ีมีตอ

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในรายวิชาอุตุนิยมวิทยา
การเกษตร

Satisfactory evaluation of student centered learning activities of the animal sciences and

agricultural technology students in agricultural meteorology course

พิสิษฐ สุวรรณแพทย1

Phisit Suvarnaphaet1

บทคัดยอ
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญในวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตร ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2551 จากนักศึกษาคณะสัตว

ศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรจํานวน 16 คน ซึ่งประกอบดวยการบรรยาย การทดลองในหองปฏิบัติการ การสรุป

ปฏิบัติการ(Lab Conferences) การบรรยายยอยโดยนักศึกษา (Student Mini Lectures) และการทํากรณีศึกษา

ปญหาการระบาดของศัตรูพืช (Case-Based Learning) โดยการประเมินผลผูเรียนในแตละกิจกรรม เคร่ืองมือท่ีใชใน

การวิจัยคือแบบสอบถามความพึงพอใจ ของผูเรียน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ และคาเฉล่ีย ผลการ

ประเมินพบวา ผูเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมากกับกิจกรรมเหลาน้ีเพราะกิจกรรมดังกลาวทํา

ใหผูเรียนไดรับความรูมากขึ้นนอกเหนือจากท่ีฟงบรรยายในชั้นเรียน

คําสําคัญ : การประเมินความพึงพอใจ การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อุตุนิยมวิทยาการเกษตร

Abstract
The purposes of this study was to investigate the Students' Satisfaction of Student-Centered

Learning activities in Agricultural Meteorology course offered in the first semester of the academic year

2008 for the Animal Sciences and Agricultural Technology students included laboratory experiments, lab

conferences, student mini lectures and Case-Based Learning. The instrument of this study was the

questionnaire about students’ satisfaction. The percentage and the means were used for statistical study.

At the end of the course, the satisfactions of the students to those activities were evaluated by using

questionnaires. Most students satisfied at a very satisfied level with those activities because they got to

explore more interesting knowledge.

Keywords : Satisfactory Evaluation, Student Centered Learning, Agricultural Meteorology

1 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี 76120 ประเทศไทย

Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology, Silpakorn University, Petchaburi 76120, Thailand
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คํานําและวัตถุประสงค
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ไดกลาวไววา การ

จัดการศึกษาตองยดึหลักวาผูเรียนทุกคน มีความสามารเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญ

ท่ีสุด กระบวนการจัดการศกึษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเตม็ตามศักยภาพ มาตรา 24

เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเน้ือหาสาระและกจิกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ

ผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีการฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ สถานการณ 

และการประยุกตความรูมาใช เพ่ือปองกันและแกไขปญหา มีการจัดกจิกรรมใหผูเรียน ไดเรียนรูจากประสบการณจริง

ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง รวมท้ังสงเสริมสนับสนุนใหผูสอน

สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมส่ือการเรียนและอํานวยความสะดวก เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมคีวาม

รอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจยัเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรูท้ังน้ี ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจาก

ส่ือการเรียนการสอน และแหลงวิทยาการประเภทตางๆ และมาตรา 30 ท่ีกําหนดใหสถานศกึษาพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพรวมท้ังการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจยัเพ่ือพัฒนาการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนใน

แตละระดับการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการ ศึกษาแหงชาต,ิ2542)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี ไดจัดการเรียนการสอนวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตร(712323 AGRICULTURAL

METEOROLOGY) ซึ่งอยูในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพเลือกของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี

การผลิตพืช (หลักสูตรใหม พ.ศ.2549) จํานวนหนวยกิต 3 (3-0-6) ในภาคการศึกษาท่ี 1 สําหรับนักศึกษาคณะสัตว

ศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรท่ีผานรายวิชาฟสิกสพ้ืนฐานโดยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนประกอบดวยการ

บรรยาย จํานวน 3 ชั่ วโมงตอสัปดาหตามคูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2552 ของคณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร แตการจัดการเรียนการสอนท่ีมีเฉพาะการบรรยายน้ัน อาจจะไมสามารถ

ทําใหผูเรียนวิเคราะหความรูท่ีไดเรียนไปอยางเต็มท่ี รวมท้ังไมสามารถบูรณาการความรูท่ีเรียนรวมกับความรูจากวิชา

อ่ืน ซึ่งสงผลเสียตอระบบการเรียนรูและการประกอบวิชาชีพในอนาคต ดังน้ันผูวิจัยจึงไดจัดรูปแบบการเรียนการสอน

โดยสอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญเพ่ิมขึ้น และทําการประเมินผูเรียนหลังจากการทํา

กิจกรรมเหลาน้ัน

งานวิจัยชิ้น น้ี มีวัตถุประสงค เ พ่ือท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตรตอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในรายวิชาอุตุนิยมวิทยา

การเกษตร นอกจากน้ีขอมูลท่ีไดจากงานวิจัยชิ้นน้ียังใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตรในภาคการศึกษาถัดไป รวมท้ังนําไปพัฒนา

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนๆของผูสอนดวย

วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยางในการศึกษางานวิจัยชิ้นน้ี คือคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตร(712323 AGRICULTURAL

METEOROLOGY) ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 15 คน เขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีการแบงกลุมโดยใหนักศึกษาท้ังหมดจัดกลุมกันเองใหไดจํานวน 5 กลุม กลุมละ 3 คน หลัง 
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จากการทํากิจกรรมทุกกิจกรรมแลว จะมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอแตละกิจกรรมในปลายภาค

การศึกษา และทําการวิเคราะหผลโดยใชสถิติรอยละของความถี่ และคาเฉล่ียคะแนนความสําคัญท่ีเปรียบเทียบกับ

คะแนนเต็ม 5 ดวยโปรแกรม Microsoft Excel

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประกอบดวย

1. การทดลองในหองปฏิบัติการ ในท่ีน้ีหองปฏิบัติการดังกลาวเปนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรโดยให

นักศึกษาทําการทดลองสรางแบบจําลองและวิเคราะหขอมูลองคประกอบทางอุตุนิยมวิทยาการเกษตรดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร ทําโดยอาจารยผูสอนอธิบายหลักการ วิธีการทดลองการอานและวิเคราะหผลหนาชั้นเรียนกอนวันทํา

ปฏิบัติการจริง เพ่ือใหผูเรียนกลับไปทบทวนและหาขอมูลท่ีเกี่ยวของเพ่ิมเติมจากน้ันผูเรียนจะลงมือทําปฏิบัติการจริง

ในหองปฏิบัติการ ซึ่งจะมีการสอบยอยในหองปฏิบัติการกอนหรือหลังการทําปฏิบัติการ ผูเรียนทํารายงานผลการ

ทดลองสงอาจารยท่ีรับผิดชอบ สวนการทดสอบความรูดานปฏิบัติการ และการทดสอบทักษะ กําหนดทดสอบใน

ปลายภาคการศึกษา โดยกําหนดคะแนนกิจกรรมท้ังหมดรอยละ 20

2. การสรุปปฏิบัติการ (Lab Conferences) ทําโดยใหตัวแทนผูเรียนจากกลุมท่ีจัดกันเองจับฉลากหัวขอ

ปฏิบัติการจํานวน 10 หัวขอ และนําเสนอหนาชั้นเรียนหัวขอละไมเกิน 20 นาที โดยนําเสนอหลักการ วิธีการทดลอง 

การอาน และวิเคราะหผล และการตอบคําถามทายบทจากน้ันจะเปนการตอบคําถามท่ีอาจารยผูสอนและผูเรียนอ่ืน

ซักถาม กิจกรรมน้ีจัดขึ้นในปลายภาคการศึกษากอนกําหนดวันทดสอบความรูดานปฏิบัติการ คะแนนกิจกรรมสวนน้ี

คิดรวมอยูในกิจกรรมการทดลองในหองปฏิบัติการ

3. การบรรยายยอยโดยนักศึกษา (Student Mini Lectures) ทําโดยอาจารยผูสอนกําหนดหัวขอท่ีเปนเร่ืองท่ี

นารู ควรรู และตองรู จํานวน 10 หัวขอ และใหตัวแทนผูเรียนจากกลุมท่ีจัดกันเองจับฉลากหัวขอ จากน้ันผูเรียนจะใช

เวลาเตรียมงานประมาณ 2 สัปดาห โดยมีการปรึกษาอาจารย 1-2 คร้ังและนําเสนอหนาชั้นเรียนหัวขอละไมเกิน 20

นาที จากน้ันจะเปนการตอบคําถามท่ีอาจารยผูสอนและผูเรียนอ่ืนซักถามและการทดสอบความรู กิจกรรมน้ีจัดขึ้นใน

ปลายภาคการศึกษาโดยกําหนดคะแนนกิจกรรมท้ังหมดรอยละ 5

4. การทํากรณีศึกษาปญหาการระบาดของศัตรูพืชท่ีเกิดจากผลของสภาพลมฟาอากาศ (Case-Based

Learning) ทําโดยอาจารยผูสอนกําหนดโจทยกรณีศึกษาปญหาการระบาดของศัตรูพืชโดยแบงตามหัวขอในการ

จัดการบรรยาย จํานวน 5 เร่ือง และใหตัวแทนผูเรียนจากกลุมท่ีจัดกันเองจับฉลากหัวขอ จากน้ันผูเรียนจะใชเวลา

เตรียมงานประมาณ 2 สัปดาหโดยมีการปรึกษาอาจารย 1-2 คร้ัง และนําเสนอหนาชั้นเรียนหัวขอละ ไมเกิน 20 นาที 

โดยนําเสนอในรูปแบบ การอภิปราย สาเหตุการระบาด และการปองกันและรับมือ จากน้ันจะเปนการตอบคําถามท่ี

อาจารยผูสอนและผูเรียนอ่ืนซักถาม และการทดสอบความรู กิจกรรมน้ีจัดขึ้นในปลายภาคการศึกษา โดยกําหนด

คะแนนกิจกรรมท้ังหมดรอยละ 5

ผลการวิจัย
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตรประกอบดวย การบรรยายควบคูไปกับ

การทําปฏิบัติการ เมื่อเสร็จส้ินกิจกรรมในสองสวนน้ีแลว จึงจะเร่ิมทํากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญอ่ืน ไดแกการสรุปปฏิบัติการ การบรรยายยอย โดยนักศึกษาและการทํากรณีศึกษาปญหาการระบาดของ

ศัตรูพืช โดยอาจารยผูสอนทําการประเมินผล การทํากิจกรรมจากการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ตั้งแตขั้นตอนการ
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เตรียมงาน การนําเสนอหนาชั้นเรียน การตอบคําถาม และการทดสอบ จากน้ันจะใหผูเรียนประเมินความพึงพอใจใน

รูปแบบกิจกรรมและประโยชนท่ีไดรับจากกิจกรรมทุกรูปแบบท่ีไดจัดไวในรายวิชาน้ี พบวาในสวนของการบรรยายมีผู

ประเมินความชัดเจนของวัตถุประสงคในการสอนมีคาเฉล่ียเทากับ 4.20 จากคะแนนเต็ม 5 ความเหมาะสมของ

รายละเอียดของเน้ือหาวิชามีคาเฉล่ียเทากับ 4.33 และความพึงพอใจในความรูท่ีไดรับจากการบรรยายท่ีจะนําไปปรับ

ใชในวิชาชีพมีคาเฉล่ียเทากับ 4.27 สําหรับในภาคปฏิบัติการน้ันมีผูประเมินวาเน้ือหาปฏิบัติการมีความสอดคลองกับ

เน้ือหาภาคบรรยาย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.40 และการเรียนภาคปฏิบัติการ ชวยใหผูเรียนเขาใจเน้ือหาภาคบรรยายมี

คาเฉล่ียเทากับ 4.27 สวนกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีจัดเสริมในภาคปฏิบัติการ ไดแก การสอบยอยกอนหรือหลังการทํา

ปฏิบัติการ และการสรุปปฏิบัติการ มีผูประเมินวาชวยทําใหเขาใจเน้ือหาวิชา มีคาเฉล่ียเพียง 3.80 และ 3.87

ตามลําดับ ในขณะท่ีการจัดสอบ Lab Technique ซึ่งเปนการสอบทักษะการทําปฏิบัติการน้ัน ผูเรียนประเมินวาชวย

กระตุนใหมีการฝกใชโปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรและโปรแกรมประยุกตอ่ืนๆ มีคาเฉล่ีย 4.27 ดังตาราง

ท่ี 1

ตารางที่ 1 แสดงระดับความสําคัญของประโยชนท่ีผูเรียนไดรับในการเรียนภาคปฏิบัติการจํานวนนักศึกษาท่ีตอบ

แบบสอบถามมี 15 คนคาท่ีแสดงคือจํานวนผูตอบคาในวงเล็บคือรอยละของจํานวนผูท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด

และตัวอักษรเอนคือคะแนนความสําคัญท่ีเปรียบเทียบกับคะแนนเต็ม 5

ประโยชนที่ผูเรียนไดรับใน
การเรียนภาคปฏิบตัิการ

5 4 3 2 1 ไมระบุระดับ
ความสําคัญมากที่สดุ มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

การ Quiz Lab ทําใหนักศึกษา

เขาใจเน้ือหาวชิามากขึ้น

5 5 3 1 1 0

(33.33) (33.33) (20.00) (6.67) (6.67) (0.00)

1.67 1.33 0.60 0.13 0.07 0.00

การทํา Lab Conference ทําให

นักศึกษาเขาใจเน้ือหาวิชามาก

ขึ้น

6 4 3 1 1 0

(40.00) (26.67) (20.00) (6.67) (6.67) (0.00)

2.00 1.07 0.60 0.13 0.07 0.00

การสอบ Lab Technique

กระตุนใหนักศึกษาฝกใช

เคร่ืองมือและอุปกรณตางๆ มาก

ขึ้น

8 5 1 0 1 0

(53.33) (33.33) (6.67) (0.00) (6.67) (0.00)

2.67 1.33 0.20 0.00 0.07 0.00

ในดานกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญอ่ืนๆ เชน การบรรยายยอยโดยนักศึกษาและการทํา

กรณีศึกษาปญหาปญหาการระบาดของศัตรูพืช ผูเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมเหลาน้ี เน่ืองจากทําใหผูเรียนมี

ความเขาใจในเน้ือหาท่ีเรียนมามากขึ้นสามารถนําความรูท่ีเรียนมาท้ังหมดมาประยุกตใชในสายงานตางๆของตนเอง

ได ผูเรียนไดคนควาความรูเพ่ิมเติม และวิเคราะหขอมูลท่ีคนความาไดอยางเหมาะสม นอกจากน้ียังไดฝกการนําเสนอ

หนาชั้นเรียน และการทํางานเปนกลุมและท่ีสําคัญคือ ผูเรียนสามารถบูรณาการความรูจากวิชาน้ีรวมกับวิชาอ่ืนๆ ท่ี

เคยเรียนได ดังแสดงในตารางท่ี 2 และ 3 นอกจากน้ีเมื่อศึกษาความพึงพอใจในรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
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เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยศึกษาจากความเขาใจในเน้ือหารายวิชาจากการทํากิจกรรมตางๆ พบวา ผูเรียนมีความพึง

พอใจในการทํากรณีศึกษาปญหาการระบาดของศัตรูพืชท่ีสุด รองลงมาคือการสรุปปฏิบัติการ และการบรรยายยอย

โดยนักศึกษา โดยมีคาเฉล่ีย 3.87, 3.80 และ 3.27 ตามลําดับ

ตารางที่ 2 แสดงระดับความสําคัญของประโยชนท่ีผูเรียนไดรับในการทําการบรรยายยอยโดยนักศึกษาจํานวน

นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามมี 15 คน คาท่ีแสดงคือจํานวนผูตอบ คาในวงเล็บ คือรอยละของจํานวนผูท่ีตอบ

แบบสอบถามท้ังหมด และตัวอักษรเอนคือคะแนนความสําคัญท่ีเปรียบเทียบกับคะแนนเต็ม 5

ประโยชนที่ผูเรียนไดรับใน
การทําการบรรยายยอยโดย
นักศึกษา

5 4 3 2 1 ไมระบุระดับ
ความสําคัญมากที่สดุ มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

ทําใหเขาใจเน้ือหาท่ีเรียนมาก

ขึ้น

4 3 4 1 3 0

(26.67) (20.00) (26.67) (6.67) (20.00) (0.00)

1.33 0.80 0.80 0.13 0.20 0.00

สามารถนําความรูท่ีเรียนมามา

ประยุกตใชได

5 4 4 2 0 0

(33.33) (26.67) (26.67) (13.33) (0.00) (0.00)

1.67 1.07 0.80 0.27 0.00 0.00

ทําใหมกีารคนควาความรู

เพ่ิมขึ้น
6 4 4 1 0 0

(40.00) (26.67) (26.67) (6.67) (0.00) (0.00)

2.00 1.07 0.80 0.13 0.00 0.00

สามารถวิเคราะหขอมูลท่ีหา

จากแหลงความรูตางๆ ได

6 5 3 1 0 0

(40.00) (33.33) (20.00) (6.67) (0.00) (0.00)

2.00 1.33 0.60 0.13 0.00 0.00

ไดฝกการนําเสนอหนาชั้นเรียน 6 4 4 1 0 0

(40.00) (26.67) (26.67) (6.67) (0.00) (0.00)

2.00 1.07 0.80 0.13 0.00 0.00

ไดฝกการทํางานเปนกลุม 5 5 3 1 1 0

(33.33) (33.33) (20.00) (6.67) (6.67) (0.00)

1.67 1.33 0.60 0.13 0.07 0.00

นักศึกษาสามารถประยุกต

ความรูของวิชาน้ีรวมกับวชิาอ่ืน

ได

7 5 3 0 0 0

(46.67) (33.33) (20.00) (0.00) (0.00) (0.00)

2.33 1.33 0.60 0.00 0.00 0.00
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ตารางที่ 3 แสดงระดับความสําคัญของประโยชนท่ีผูเรียนไดรับในการทํากรณีศึกษาปญหาการระบาดของศัตรูพืช

จํานวนนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามมี 15 คน คาท่ีแสดงคือจํานวนผูตอบ คาในวงเล็บ คือรอยละของจํานวนผูท่ีตอบ

แบบสอบถามท้ังหมด และตัวอักษรเอนคือคะแนนความสําคัญท่ีเปรียบเทียบกับคะแนนเต็ม 5

ประโยชนที่ผูเรียนไดรับใน
การทํากรณีศึกษาปญหาการ
ระบาดของศัตรูพชื

5 4 3 2 1 ไมระบุระดับ
ความสําคัญมากที่สดุ มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

ทําใหเขาใจเน้ือหาท่ีเรียนมาก

ขึ้น

6 4 3 1 1 0

(40.00) (26.67) (20.00) (6.67) (6.67) (0.00)

2.00 1.07 0.60 0.13 0.07 0.00

สามารถนําความรูท่ีเรียนมามา

ประยุกตใชได

5 6 3 1 0 0

(33.33) (40.00) (20.00) (6.67) (0.00) (0.00)

1.67 1.60 0.60 0.13 0.00 0.00

ทําใหมกีารคนควาความรู

เพ่ิมขึ้น
5 4 4 1 1 0

(33.33) (26.67) (26.67) (6.67) (6.67) (0.00)

1.67 1.07 0.80 0.13 0.07 0.00

สามารถวิเคราะหขอมูลท่ีหา

จากแหลงความรูตางๆ ได

4 4 4 1 2 0

(26.67) (26.67) (26.67) (6.67) (13.33) (0.00)

1.33 1.07 0.80 0.13 0.13 0.00

ไดฝกการนําเสนอหนาชั้นเรียน 8 4 2 1 0 0

(53.33) (26.67) (13.33) (6.67) (0.00) (0.00)

2.67 1.07 0.40 0.13 0.00 0.00

ไดฝกการทํางานเปนกลุม 6 5 4 0 0 0

(40.00) (33.33) (26.67) (0.00) (0.00) (0.00)

2.00 1.33 0.80 0.00 0.00 0.00

นักศึกษาสามารถประยุกต

ความรูของวิชาน้ีรวมกับวชิาอ่ืน

ได

8 5 2 0 0 0

(53.33) (33.33) (13.33) (0.00) (0.00) (0.00)

2.67 1.33 0.40 0.00 0.00 0.00

สรุป
ในการศึกษาความเหมาะสมรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในวิชา

อุตุนิยมวิทยาการเกษตร ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2551 พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดไว

ในรายวิชาน้ี แตความพึงพอใจในชวงเวลาการจัดกิจกรรมตางๆ เชน การบรรยายยอยโดยนักศึกษา และการทํา

กรณีศึกษาปญหาการระบาดของศัตรูพืชมีคาเฉล่ียเพียง 3.67 และ 3.53 เทาน้ัน เน่ืองจากกิจกรรมเหลาน้ีจัดขึ้น
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ในชวงปลายภาคการศึกษา ซึ่งผูเรียนมีกิจกรรมจากรายวิชาอ่ืนๆ และมีการเตรียมสอบปลายภาค ทําใหผูเรียนมีเวลา

ในการรวมกิจกรรมตางๆ ไมเต็มท่ี

เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทํากิจกรรมการบรรยายยอยโดยนักศึกษา และการทํากรณีศึกษา

ปญหาการระบาดของศัตรูพืชโดยการสอบถามความคิดเห็นจากผูเรียน พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจ และไดรับ

ประโยชนจากการทํากรณีศึกษาปญหาการระบาดของศัตรูพืชมากกวาการบรรยายยอยโดยนักศึกษา โดยดูจาก

คาเฉล่ียของการนําความรูท่ีไดจากกิจกรรมตางๆ ไปประยุกตใชในวิชาชีพซึ่งคาเฉล่ียการทํากรณีศึกษาปญหามีคา

เทากับ 4.40 ในขณะท่ีคาเฉล่ียจากการบรรยายยอย โดยนักศึกษามีคาเทากับ 4.27 ท่ีเปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจากการ

ทํากรณีศึกษาปญหาการระบาดของศัตรูพืชเปนการวิเคราะหความรูในทางวิทยาศาสตรท้ังกายภาพและชีวภาพ ซึ่ง

ผูเรียนสามารถวิเคราะหความรูท่ีไดเรียนจากรายวิชาน้ีและความรูท่ีไดเรียนจากรายวิชาอ่ืนรวมกับความรูท่ีคนควา

เพ่ิมเติม เพ่ือนําไปวิเคราะหโจทยจากกรณีศึกษาปญหาการระบาดของศัตรูพืชได และทําใหผูเรียนมีมุมมองในการนํา

ความรูไปใชในดานวิชาชีพชัดเจนขึ้น อยางไรก็ดีการทํากิจกรรมเหลาน้ี ทําใหผูเรียนสามารถคนควาขอมูลจาก

แหลงขอมูลเพ่ิมเติมนอกเหนือจากเอกสารประกอบการสอนและแหลงขอมูลท่ีอาจารยแนะนําในแผนการสอน ซึ่ง

ผูเรียนสวนใหญคนควาขอมูลเพ่ิมเติมคนควาขอมูลเพ่ิมเติมจากอินเทอรเน็ตในการทําบรรยายยอยโดยนักศึกษา และ

การทํากรณีศึกษาปญหาปญหาการระบาดของศัตรูพืชมากถึงรอยละ 93.33 และรอยละ 100 ซึ่งแสดงใหเห็นวา

ผูเรียนมีอิสระในการคิด การสรางสรรคงานและผูเรียนมีการจัดการเรียนรูโดยผูเรียนนําตนเอง(Self-Directed

Learning) จากส่ิงท่ีบงชี้คือผูเรียนมีการแสวงหาแหลงความรู(Learning resources) สามารถรวบรวมขอมูล และ

วิเคราะหขอมูลไดดวยตนเอง

คําขอบคุณ
จากการศึกษาความเหมาะสมรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในวิชา

อุตุนิยมวิทยาการเกษตร ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2551 น้ี ผูวิจัยไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากผูเรียนทุก

คนและคณาจารยในสาขาวิชาพ้ืนฐานและสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่ง

ผูวิจัยจะนําขอมูลท่ีไดน้ีไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของวิชาตางๆ และปรับปรุงการทําแบบสอบถาม

ความคิดเห็นของผูเรียนตอกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับรายอ่ืนๆ ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นตอไป

เอกสารอางอิง
สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาติ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542. หนังสือ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542. สืบคนวันท่ี 25 มกราคม 2551 จาก

http://www.moe.go.th/main2/plan/p-r-b42-01.htm

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร. (2552). คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2552
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การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพ่ือเสริมสรางความรู ทัศนคติ และการ

ปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใชแกไขปญหาความยากจน
The non-formal education programme development for enhancing knowledge, attitude and

practice on the sufficiency economy for releasing poverty

ไพบูลย  โพธิ์หวังประสิทธิ์1

Phaiboon Phowungprasit1

บทคัดยอ
การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพ่ือเสริมสรางความรู 

ทัศนคติ และการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใชแกไขปญหาความยากจน  2) เพ่ือทดลองใช

โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพ่ือเสริมสรางความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงเพ่ือใชแกไขปญหาความยากจน ท่ีพัฒนาขึ้น  และ 3) เพ่ือศึกษาปจจัยสนับสนุนและอุปสรรคของการนํา

โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพ่ือเสริมสรางความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงเพ่ือใชแกไขปญหาความยากจน ท่ีพัฒนาขึ้นไปใช  

การศึกษาวิจัยแบงออกเปน 2 ระยะ กลาวคือ ในระยะการเตรียมการกอนลงภาคสนาม ประกอบไปดวย 

การศึกษาเอกสาร และการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยขึ้น จํานวน 6 ฉบับ  ขณะท่ีในระยะการศึกษาภาคสนาม 

ประกอบไปดวย การกําหนดระเบียบวิธีวิจัยชนิดวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology) พ้ืนท่ีศึกษา คือ หมูบานพัน

วาล 4 ระยะเวลาท่ีศึกษา คือ ระหวางเดือนพฤษภาคม ถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2552 ประชากรและกลุมตัวอยางหรือผูให

ขอมูลคนสําคัญ ประกอบไปดวย ผูเรียนท่ีเปนประชาชนท่ัวไป ผูนําชุมชน และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบปฏิบัติงานใน

พ้ืนท่ี   วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล คือ การสนทนากลุม การทดสอบ การจัดการฝกอบรมแลวจึงสังเกตและ

วิเคราะหปรากฏการณท่ีเกิดขึ้น  การวิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณดวยการหาคาทางสถิติ คือ คาความถี่และรอยละ 

คาเฉล่ียเลขคณิต คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาที โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 14.0 สวนขอมูลในเชิง

คุณภาพใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหาและการวิเคราะหแบบอุปนัย  ไกลไปกวาน้ัน ขอมูลในเชิงคุณภาพไดถูกตรวจสอบ

ดวยวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา

ผลการศึกษาพบวา 1) โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพ่ือเสริมสรางความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติ

ตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใชแกไขปญหาความยากจน มี 8 ขั้นตอน   2) โปรแกรมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนท่ีพัฒนาขึ้น ทําใหผูเรียนมีระดับความรู (t = 10.449) ทัศนคติ (t=3.198) และการปฏิบัติตน (จากการสังเกต)

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเพ่ิมขึ้น  และ 3) มีปจจัยท่ีสนับสนุนโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 15

ประการ อาทิเชน มีการเปดโอกาสและสงเสริมใหชาวบานเขามามีสวนรวมในขั้นตอนของโปรแกรมฯ  ในทางตรงขาม 

มีปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอโปรแกรมฯ 6 ประการ อาทิเชน การประชาสัมพันธของโปรแกรมฯ ไปยังสมาชิกในหมูบาน

ยังไมท่ัวถึงและลาชาจนเกินไป

1 หมวดวิชาสังคมศาสตร สํานักวิชาพ้ืนฐาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ชุมพร 86160 ประเทศไทย

Division of Social Science, School of Fundamental Education, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Chumphon Campus,

Chumphon 86160, Thailand



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

O-339

คําสําคัญ : การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เศรษฐกิจพอเพียง

Abstract
The objectives of this research were following; 1) to develop the non-formal education

programme for enhancing knowledge, attitude and practice on the sufficiency economy for releasing

poverty, 2) to use the non-formal education programme for enhancing knowledge, attitude and practice

on the sufficiency economy for releasing poverty with the selective target group, 3) to study the

supportive and the obstructive factors on this non-formal education programme for enhancing

knowledge, attitude and practice on the sufficiency economy for releasing poverty.

This research conducted in 2 phases; which were 1) the phase of preparing, which had the

steps of documentary studying and 6 research instruments developing, and 2) the phase of studying in

the research field, which had the first step of designing with mixed methodology, the second step of

locating the study field in the village of Pan Wal 4, the third step of setting the study time on May to July,

2009, the forth step of setting for the samples or the key persons which were the learners, the community

leaders, and the state’s officers, the fifth step of collecting the data by focus group discussions, giving

tests and giving a training course then observed and analyzed the phenomenon, the last step of

analyzing the quantitative data by the statistics of percentage, mean, standard deviation and t-test by

using the SPSS 14.0 while the qualitative data by the ways of content analysis and analytical induction,

furthermore, this qualitative data had to check with the triangulation method.

The major findings were following; 1) a non-formal education programme for enhancing

knowledge, attitude and practice on the sufficiency economy for releasing poverty had 8 steps, 2) this

non-formal education programme made the learners having a higher level of knowledge (t = 10.449),

attitude (t = 3.198) and practice (by observation) on the sufficiency economy, 3) There were 15

supportive factors such as offering the opportunity for people’s participation in the programme. On the

other hands, there were 6 obstructive factors such as the limitation of the programme’s announcement

which was not cover and too late.

Keywords : Non-Formal Education Programme Development, Sufficiency Economy

คํานําและวัตถุประสงค
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นตั้งแตป พ.ศ.2540 เปนตนมา สงผลใหประชาชนชาวไทยไดรับผลกระทบ

น้ี จนทําใหตองหันมาตระหนักถึงการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว ท่ีไดพระราชทานแนวทางน้ีใหกับประชาชนชาวไทยทุกคน เพ่ือใชในการแกไขปญหา โดยมีเปาหมายอยูท่ี

การดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข สมดุล มั่นคง และยั่งยืน  ดังน้ัน การเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู

กลุมเปาหมาย อาจทําไดดวยวิธีการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให

ผูรับบริการไดเพ่ิมระดับความรู ทัศนคติ และแนวทางการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ท้ังน้ี มีความ
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คาดหวังวาหากกลุมเปาหมายไดเรียนรูและพัฒนาตนเองในท้ัง 3 ปริเขตของการเรียนรูดังกลาวน้ีแลว จะสามารถทํา

ใหแกไขปญหาความยากจน ลงไปได ดังน้ัน การวิจัยในคร้ังน้ี จึงมีวัตถุประสงค ดังตอไปน้ี คือ 1) เพ่ือพัฒนา

โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพ่ือเสริมสรางความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงเพ่ือใชแกไขปญหาความยากจน  2) เพ่ือทดลองใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพ่ือเสริมสราง

ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใชแกไขปญหาความยากจน ท่ีพัฒนาขึ้น  และ 

3) เพ่ือศึกษาปจจัยสนับสนุนและอุปสรรคของการนําโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพ่ือเสริมสรางความรู 

ทัศนคติ และการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใชแกไขปญหาความยากจน ท่ีพัฒนาขึ้นไปใช  

วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดเลือกใชการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ในรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา 

(Research and Development) รวมกับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบของการจัดการ

ทดลอง (Experimental Design) แบบกลุมเดียวสอบกอน-สอบหลัง (One Group Pretest-Posttest Design) ในการ

ดําเนินการวิจัยสามารถแบงออกไดเปน 2 ระยะ คือ 1) ระยะการเตรียมการกอนลงภาคสนาม และ  2) ระยะ

การศึกษาภาคสนาม ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี

1) ระยะการเตรียมการกอนลงภาคสนาม  ผูวิจัยไดทําการสํารวจเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือสราง

เปนพ้ืนฐานทางปรัชญาและแนวคิดสําหรับการพัฒนาโปรแกรม  และทําการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยในขั้นตอน

น้ี รวม 6 ฉบับ จากน้ันจึงนําไปเสนอใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบความตรงดานเน้ือหา 

(Content Validity) แลวจึงนําไปทดลองใช ณ หมูบานหาดใน ตําบลรับรอ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร เพ่ือตรวจสอบ

ความเชื่อมั่นและความเขาใจทางดานภาษาของเคร่ืองมือ

2) ระยะการศึกษาภาคสนาม  ผูวิจัยไดดําเนินการตามโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนท่ีพัฒนาขึ้น 

โดยเร่ิมจากขั้นตอนการวิเคราะหสถานการณของชุมชนและกลุมเปาหมายในดานระดับความรู ทัศนคติ และการ

ปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมูบานพันวาล 4 หมูท่ี 20 ตําบลรับรอ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร

กลุมตัวอยางท่ีใชศึกษา (หรือผูใหขอมูลคนสําคัญ) ประกอบไปดวย 1) ผูเรียนท่ีเปนประชาชนท่ัวไปใน

หมูบานพันวาล 4 ไดแก ตัวแทนประชาชนท่ัวไป ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีไดกําหนดขึ้น และสมัครใจมาเขารับการ

ฝกอบรมจากโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนท่ีจัดขึ้นน้ี 2) ผูนําชุมชน ไดแก ผูนําชุมชนในหมูบานพันวาล 4

โดยตําแหนง ท้ังท่ีเปนตําแหนงของทางราชการและตําแหนงตามธรรมชาติ ซึ่งประกอบไปดวย สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบล หมูท่ี 20 ตําบลรับรอ ผูชวยผูใหญบาน ผูนํากลุมเกษตรกร และผูนํากลุมสตรีในหมูบาน 3)

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี คือ ครูการศึกษานอกโรงเรียนในสังกัดศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย

บริเวณแนวชายแดน จังหวัดชุมพร

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย มี 6 ฉบับ คือ เคร่ืองมือชุดท่ี 1 แบบบันทึกการสนทนากลุมของผูนําชุมชน ตัวแทน

ชาวบาน เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี และนักวิจัย ดานสถานการณของชุมชนและกลุมเปาหมาย ผลท่ีปรารถนาให

เกิด และแหลงทรัพยากรหรือความสนับสนุน เคร่ืองมือชุดท่ี 2 แบบทดสอบความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตนตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เคร่ืองมือชุดท่ี 3 แผนการสอนและส่ือการสอน เคร่ืองมือชุดท่ี 4 แบบบันทึกเหตุการณ

ระหวางการเรียนการสอน เคร่ืองมือชุดท่ี 5 สมุดบันทึกพัฒนาการดานความรู ทัศนคติ และแนวทางปฏิบัติตนเร่ือง
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เศรษฐกิจพอเพียง และเคร่ืองมือชุดท่ี 6 แบบบันทึกการสนทนากลุมของผูเขารวมในโปรแกรมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียน

ส่ือการสอนสําคัญท่ีไดพัฒนาขึ้นเพ่ือใชประกอบกับแผนการสอน มีดังตัวอยางตอไปน้ี คือ 

แผนภาพที่ 1 ตัวอยางแผนพลกิแสดงขอมูลความรู

แผนภาพที่ 2 ตัวอยางภาพวาดแสดงการเปรียบเทียบ

แผนภาพที่ 3 ตัวอยางแผนพลกิแสดงภาพและเนือ้หาของขาวหนังสอืพิมพ

การวิเคราะหขอมูลในเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดใชวิธีการวิเคราะหขอมูลแบบอุปนัย (Analytical Induction)

ระหวางท่ีทําการเก็บรวบรวมขอมูลในภาคสนาม กลาวคือ ผูวิจัยจะทําหนาท่ีวิเคราะหขอมูลและตีความปรากฏการณ
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ท่ีเกิดขึ้นไปดวยพรอมๆ กัน สวนเน้ือหาของการเขียนแสดงความคิดเห็นของกลุมผูเรียน ใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา 

(Content Analysis) ในทางตรงกันขาม ขอมูลในเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดใชวิธีการวิเคราะหขอมูลโดยจัดกระทํากับ

ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาได จากน้ันจึงนํามาหาคาทางสถิติโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS Version 14.0

(Statistical Package for the Social Science) เพ่ือหาคาความถี่และรอยละ คาเฉล่ียเลขคณิตและคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และคาที

ผลการวิจัย
1) โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพ่ือเสริมสรางความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตนตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใชแกไขปญหาความยากจน มี 8 ขั้นตอน คือ 1.1) การกําหนดพ้ืนฐานสําหรับการวางโครงการ  

1.2) การวิเคราะหสถานการณของชุมชนและกลุมเปาหมายเกี่ยวกับเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  1.3) การพิจารณาและ

กําหนดผลท่ีปรารถนาใหเกิด  1.4) การกําหนดแหลงทรัพยากรและความสนับสนุน  1.5) การวางแผนการสอนและ

กิจกรรมการเรียนรู  1.6) แผนปฏิบัติการ  1.7) ความเชื่อถือและตรวจสอบไดของโครงการ และ 1.8) การรายงาน

ผลลัพธและคุณคาของโครงการ 

2) ผลของการนําโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพ่ือเสริมสรางความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตน

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพัฒนาขึ้นไปทดลองใช พบวา สามารถทําใหผูเรียนมีระดับความรู (t = 10.449;

df=31) ทัศนคติ (t=3.198; df=31) และการปฏิบัติตน (จากการสังเกต) ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเพ่ิมมากขึ้น

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยเลขคณติและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของระดับความรูของผูเรียนดานเศรษฐกิจพอเพียง กอนเรียนและหลังเรียน และคาที

ระดับความรู
คาเฉลี่ยเลขคณติ

(คะแนนเต็ม 15.00)
(คิดเปนรอยละ)

คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาที

กอนเรียน 5.00

(33.33)

1.34

10.449 **

หลังเรียน 8.38

(55.87)

1.58

**p < .01

จากตารางท่ี 1 พบวา กลุมผูเรียนมีคาเฉล่ียระดับความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง กอนเรียน  X = 5.00 คิด

เปนรอยละ 33.33, S.D.= 1.34 และหลังเรียนมีคาเฉล่ียระดับความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง X = 8.38 คิดเปน

รอยละ 55.87, S.D.= 1.58 ในการเปรียบเทียบผลการสอบกอนและสอบหลัง t = 10.449 พบวามีความแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ** p< .01 (df. = 31) จึงสรุปไดวา หลังจากการเขารับการฝกอบรมใน

โปรแกรมฯ กลุมผูเรียนมีระดับความรูท่ีเพ่ิมมากขึ้น
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยเลขคณติและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของระดับทัศนคตขิองผูเรียนดานเศรษฐกิจพอเพียง กอนเรียนและหลังเรียน และคาที

ระดับทัศนคติ
คาเฉลี่ยเลขคณติ

(คะแนนเต็ม 15.00)
(คิดเปนรอยละ)

คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คาที

กอนเรียน 9.88

(65.87)

0.95

3.198 **

หลังเรียน 10.58

(70.53)

1.00

**p < .01

จากตารางท่ี 2 พบวา กลุมผูเรียนมีคาเฉล่ียระดับทัศนคติดานเศรษฐกิจพอเพียง กอนเรียน X = 9.88 คิด

เปนรอยละ 65.87, S.D.= 0.95 และหลังเรียนมีคาเฉล่ียระดับทัศนคติดานเศรษฐกิจพอเพียง X = 10.58 คิดเปน

รอยละ 70.53, S.D.= 1.00 ในการเปรียบเทียบผลการสอบกอนและสอบหลัง t = 3.198 พบวา มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ** p< .01 (df. = 31) จึงสรุปไดวา หลังจากการเขารับการฝกอบรมในโปรแกรมฯ 

กลุมผูเรียนมีระดับทัศนคติท่ีเหมาะสมเพ่ิมมากขึ้น

ในขณะท่ี ผลจากการสังเกตและการวิเคราะหเน้ือหาจากคําตอบของกลุมผูเรียน พบวา มีความแตกตางกัน

ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ท้ังในแงของการแสดงเหตุผลและปริมาณของการตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติ

ตนท่ีสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3) มีปจจัยท่ีสนับสนุนโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 15 ประการ คือ 3.1) คณะครูผูสอนและ

นักวิจัย มีความเชื่อ คานิยม และทัศนคติท่ีสงเสริมการจัดโปรแกรมฯ 3.2) โปรแกรมฯ ท่ีจัดขึ้น มีความสอดคลองกับ

ความตองการและปญหาของชุมชน  3.3) มีการเปดโอกาสและสงเสริมใหชาวบานเขามามีสวนรวมในขั้นตอนของ

โปรแกรมฯ  3.4) โปรแกรมฯ ท่ีจัดขึ้น สอดคลองกับความแตกตางของผูเรียนท้ังทางดานฐานะทางสังคม เศรษฐกิจ 

และการศึกษา  3.5) โปรแกรมฯ มีการศึกษาขอมูลตางๆ จากผูเรียนหรือสถานการณของหมูบาน  3.6) โปรแกรมฯ มี

ขอจํากัดทางดานบุคคลและหนวยงานท่ีเกี่ยวของนอย  3.7) เกณฑท่ีทางโปรแกรมฯ ใชเลือกผูท่ีจะเขามาเรียนมีความ

เหมาะสม 3.8) โปรแกรมฯ มีขั้นตอนการดําเนินการหรือขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนท่ีมิไดเครงครัด จนทําให

ผูเขารวมรูสึกอึดอัด  3.9) บุคคลท่ีเกี่ยวของกับหมูบานท้ังภายในและภายนอกหมูบานเห็นดวยและใหการสนับสนุน

การจัดโปรแกรมฯ น้ี  3.10) กิจกรรมท่ีโปรแกรมฯ จัดขึ้น ทําใหผูเรียนมีประสบการณการเรียนรูท่ีไดใชการสังเกต การ

ฟง การคิด การเขียน การซักถาม และการรวมอภิปราย จึงทําใหผูเรียนมีการพัฒนาประสบการณในการใชทักษะ

ดังกลาวน้ี  3.11) โปรแกรมฯ ท่ีจัดขึ้นไดใชวิธีการ เทคนิค และอุปกรณการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม  3.12) โปรแกรม

ฯ มีการแจงใหกับชาวบานท้ังหมูบานไดเขาใจเหตุผลของการจัด และมีความรูสึกยินดีและใหความรวมมือดวย  3.13)

ผูนําชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดใหการสนับสนุนทางดานทรัพยากรในการจัดโปรแกรมฯ  3.14) โปรแกรมฯ ใช

วิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสม  3.15) มีการแจงผลการจัดโปรแกรมฯ ใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดทราบ ในทางตรง

ขาม มีปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอโปรแกรมฯ 6 ประการ คือ 3.16) ระยะเวลาท่ีใชในการเรียนรู 1 วัน อาจจะส้ันเกินไป  

3.17) ครูผูสอนมีเวลาในการเตรียมตัวกับวิธีการสอนตามท่ีกําหนดไวในแผนการสอนในระยะส้ัน  3.18) มีผูเรียนบาง
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คนท่ีอานและเขียนหนังสือไมคลอง  3.19) ชวงเวลาท่ีใชในการจัดโปรแกรมฯ อยูในชวงฤดูฝน  3.20) มีอุปสรรคดาน

การเดินทางของคณะผูจัดโปรแกรมฯ ซึ่งอยูนอกพ้ืนท่ีของหมูบาน  และ 3.20) การประชาสัมพันธของโปรแกรมฯ ไป

ยังสมาชิกในหมูบานยังไมท่ัวถึงและลาชาจนเกินไป

สรุป
ผลจากการนําโปรแกรมการศกึษานอกระบบโรงเรียนเพ่ือเสริมสรางความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตนตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพัฒนาขึ้น ซึ่งมีจาํนวน 8 ขั้นตอน ไปทดลองใช พบวา สามารถทําใหผูเรียนมีระดับความรู 

ทัศนคติ และการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในระดับท่ีเพ่ิมมากขึ้นได ซึง่เปนไปตามสมมตุิฐานท่ีตั้งไว

นอกจากน้ัน ในกระบวนการของการนําโปรแกรมฯ ไปปฏิบัติ พบวา มีท้ังปจจัยท่ีสนับสนุนและปจจัยท่ีเปนอุปสรรค

ของโปรแกรมฯ
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ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูบริหารและครูในการถายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไปสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

Factors Affecting The Decision Making of Administrators and Teachers on Transferring

Basic Education of Prachuapkhirikhan Educational Service Area 2 to Local
Administration Organizations

สุรินทร  บุญทรัพย 1

Surin Boonsap1

บทคัดยอ
การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูบริหารและครูในการถายโอน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2ไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต 2

ในปการศึกษา 2552 จํานวน 309 คน แบงเปนผูบริหาร 83 คน ครูผูสอน 226 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยมี 2 ฉบับ   

ฉบับท่ี 1 เปนแบบสัมภาษณผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียนท่ีมีการถายโอนและยังไมมีการถายโอนสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับท่ี 2

เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจของผูบริหารและครูผูสอน  ในการถายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น สถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูล คือ ความถี่ รอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  และการถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน  สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น มี 2 ปจจัย คือ ปจจัยเกี่ยวกับวิชาชีพ  

ดานความมั่นคงในหนาท่ีการงาน  และปจจัยเกี่ยวกับการบริหาร ดานความสัมพันธกับองคการ  ซึ่งท้ัง  2 ปจจัย  

สามารถรวมกันพยากรณการตัดสินใจของผูบริหารและครูผูสอนในการถายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  คิดเปนรอยละ  44.50

คําสําคัญ : การตัดสินใจถายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

Abstract
The purposes of this research were to determine factors affecting the decision making of

administrators and teachers on transferring Basic Education of Prachuapkhirikhan Educational Service

Area 2 to Local Administration Organizations, Academic Year 2009.

The research samples were 309 persons, including 83 administrators and 226 teachers who

worked in schools under Prachuapkhirikhan Educational Service Area 2. The statistics that were used for

1 โรงเรียนบานเขาโปง อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77120 ประเทศไทย

Ban Khao Pong, Amphoe Sam Roi Yot, Prachuapkhirikhan Provience 77120, Thailand
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analysing the data were frequency, percentage, standard deviation, correlation coefficients and multiple

regressions.

The findings revealed that there are two factors affecting the decision making of administrators

and teachers on transferring Basic Education of Prachuapkhirikhan Educational Service Area 2 to Local

Administration Organizations. The first is a professionalism factor, that work stability , and another is the

administrative factor, that relationship with organization. These two factors could predrct the decision

making of administrators and teachers on transferring Basic Education of Prachuapkhirikhan Educational

Service Area 2 to local administration organizations, accounting for 44.50 percent.

Keywords : The Decision making for Transferring the Basic Education.

คํานําและวัตถุประสงค
ในสภาพสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  ทําใหเกิดปญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

จึงจําเปนตองเปล่ียนระบบการจัดการศึกษาไปสูทิศทางใหม เปนการกระจายอํานาจการศึกษาจากสวนกลางไปสู

สวนภูมิภาคโดยใหสถานศึกษา มีอํานาจในการตัดสินใจบริหารการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น  และให

ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา   ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 กําหนดนโยบาย 

สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน องคการทางศาสนาและเอกชน 

จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลอง  กับ

แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ  ทําใหการกระจายอํานาจดานการจัดการศึกษาสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีบทบาท

ในการจัดการศึกษา ใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของทองถิ่นน้ัน

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนด

บทบัญญัติท่ีเปนแนวนโยบายการปรับปรุงและเปล่ียนแปลง ซึ่งนํามาสูการปฏิรูปการศึกษา ใหสังคมมีสวนรวมในการ

จัดการศึกษา และใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน 

องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ใหมีสิทธิในการจัดการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน มีการจัดการศึกษาอบรม  การ

แสวงหาความรู  ขอมูลขาวสารและรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับ

สภาพปญหาและความตองการรวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน  

ตลอดจนจะทําใหประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน สามารถเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย และ

การบริหารจัดการท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน  จึงเปนการตอบสนองความตองการของประชาชนใน

ทองถิ่นไดอยางแทจริง

ดังน้ัน การถายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงเปนปญหาสําคัญตอ

อนาคตของครู  ผูวิจัย จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูบริหารและครูในการถายโอน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไปสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  เน่ืองจากครูเปนหัวใจสําคัญในการจัดการศึกษา  ผลของการตัดสินใจถายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของครู 

จึงตองมีความรอบคอบ คํานึงถึงผลกระทบในอนาคต และส่ิงท่ีไดรับในการสงเสริมสนับสนุนทางการศึกษา  จึงมี

ปจจัยหลายดานท่ีนาสนใจ ซึ่งผลท่ีไดจากการวิจัยน้ี จะเปนขอมูลท่ีใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปนแนวทางในการ
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ประกอบการพิจารณา สงเสริมสนับสนุน ปรับปรุง แกไข หรือรณรงคใหครูเกิดความเชื่อมั่นและเห็นความสําคัญใน

การถายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  อีกท้ังเปนแนวทางในการพัฒนาเพ่ือเตรียมรับการถายโอนขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูบริหารและครูในการถายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต 2 ไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประจวบคีรีขันธ เขต 2 ในปการศึกษา 2552 จํานวน 1,354 คน แบงเปน ผูบริหารจํานวน 138 คน  ครูผูสอนจํานวน 

1,216 คน  ไดกลุมตัวอยางจําแนกเปนโรงเรียนในอําเภอหัวหิน 21 โรงเรียน  อําเภอปราณบุรี 18 โรงเรียน  อําเภอ

สามรอยยอด 22 โรงเรียน และอําเภอกุยบุรี 22 โรงเรียน  รวมกลุมตัวอยางท้ังส้ิน  83 โรงเรียน ผูวิจัยสุมผูใหขอมูล

เปน 2 กลุม คือ ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 83 คน และครูผูสอนจํานวน 226 คน โดยกระจายตามสัดสวนจํานวน

ครูผูสอนในแตละอําเภอ

อุปกรณและวิธีการ
เคร่ืองท่ีใชในการวิจยัไดแก แบบสอบถาม  แบงเปน  3 ตอน  ดังน้ี

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ  อายุ  ระดับ

การศึกษา  ตําแหนง  ประสบการณในการทํางาน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ(Check List) จํานวน 5 ขอ

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับการตัดสินใจถายโอน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไปสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ในปจจัย 2 ดาน  1) ปจจัยเกี่ยวกับวิชาชีพ ไดแก  ความกาวหนาในอาชีพ  ความมั่นคงในหนาท่ีการงาน 

รายไดและสิทธิประโยชนตอบแทน  ความคลองตัวในการทํางาน  และ 2) ปจจัยเกี่ยวกับการบริหาร ไดแก  นโยบาย

การบริหาร   อํานาจในการบริหาร   การมีสวนรวม  ความสัมพันธกับองคการ  สรางเปนแบบสอบถามในการวิจัยได

เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ   จํานวน  40 ขอ

ตอนท่ี  3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจถายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ไปสังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

วิธีดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนท่ี 1 กําหนดกรอบแนวคิด  ศึกษา  วิเคราะห  แนวคิด  ทฤษฏี งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  และสังเคราะห

การสัมภาษณผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียนท่ีมีการถายโอนและยังไมถายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ขั้นตอนท่ี 2 สรางแบบสอบถาม   วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษา คนควาเอกสาร  และ

การสัมภาษณ  จัดทําโครงสรางแบบสอบถามเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการวิจัย
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ขั้นตอนท่ี 3 ตรวจสอบเคร่ืองมือ    ตรวจสอบความเท่ียงตรง เชิงเน้ือหา  โดยผูเชี่ยวชาญ  และคํานวณหา

คาความเชื่อมั่น

ขั้นตอนท่ี 4 เก็บรวบรวมขอมูล  จากผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประจวบคีรีขันธ  เขต 2 โดยใชแบบสอบถาม

ขั้นตอนท่ี 5 วิเคราะหขอมูล  หาคารอยละ  คาเฉล่ียเลขคณิต   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

F – test สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ   และการถดถอยพหุคูณ

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการดังน้ี

1. จัดสงแบบสอบถามถึงกลุมตัวอยาง และเก็บรวบรวมขอมูลคืนทางไปรษณีย  และจัดสงดวยตนเอง  โดย

กําหนดวันขอรับแบบสอบถามคืน

2. นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ และวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ จํานวน 309

ฉบับ   คิดเปนรอยละ 100

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัย
ผูวิจัยไดใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยมีกระบวนการวิเคราะห

ขอมูลและสถิติท่ีใช  ดังน้ี 

วิ เคราะหระดับการตัดสินใจของ ผูบริหารและครูผูสอน ในการถายโอนสถานศึกษาขั ้น

พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โดยหา ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  และการถดถอยพหุคูณ

ผลและวิจารณ
จากการวิเคราะหขอมูล  มีผลการวิจัย  ดังน้ี

1. สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปจจัยในการตัดสินใจของผูบริหารและครูผูสอนในการถายโอน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไปสังกัดองคการบริหารสวน

ทองถิ่น โดยรวมท้ังรายปจจัยและรายดาน
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ตารางท่ี 1 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปจจัยในการตัดสินใจของผูบริหารและครูผูสอนในการถายโอน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไปสังกัดองคการบริหารสวนทองถิ่น 

โดยรวมท้ังรายปจจัยและรายดาน

ปจจัย X S.D. ระดับ

1. ปจจัยเกี่ยวกับวิชาชีพ 3.10 0.85 ปานกลาง

1.1 ดานความกาวหนาในอาชีพ  2.87 0.87 ปานกลาง

1.2 ดานความมั่นคงในหนาท่ีการงาน 2.93 0.78 ปานกลาง

1.3 ดานรายไดและสิทธิประโยชนตอบแทน 3.26 0.84 ปานกลาง

1.4 ดานความคลองตัวในการทํางาน 3.33 0.89 ปานกลาง

2. ปจจัยเกี่ยวกับการบริหาร 3.09 0.80 ปานกลาง

2.1 ดานนโยบายการบริหาร 3.12 0.76 ปานกลาง

2.2 ดานอํานาจในการบริหาร 2.95 0.78 ปานกลาง

2.3 ดานการมีสวนรวม 3.23 0.83 ปานกลาง

2.4 ดานความสัมพันธกับองคการ 3.08 0.81 ปานกลาง

เฉลี่ย 3.09 0.83 ปานกลาง

จากตาราง พบวาปจจัยในการตัดสินใจของผูบริหารและครูผูสอนถายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไปสังกัดองคการบริหารสวนทองถิ่น โดยรวมและรายดานทุกดาน

การตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง  ( X = 3.10 , S.D. = 0.83) เมื่อพิจารณาเปนรายปจจัย พบวาการตัดสินใจอยูใน

ระดับปานกลางลําดับแรก  ไดแก  ปจจัยเกี่ยวกับวิชาชีพ ( X = 3.10 , S.D. = 0.85) และปจจัยเกี่ยวกับการบริหาร 

( X = 3.09 , S.D. = 0.80) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การตัดสินใจอยูในระดับปานกลางท้ังหมด 

ซึ่งลําดับแรกเปนดานความคลองตัวในการทํางาน  ( X = 3.33 , S.D. = 0.89) รองลงมาดานรายไดและสิทธิ

ประโยชนตอบแทน  ( X = 3.26 , S.D. = 0.84) ดานการมีสวนรวม  ( X =3.23 , S.D. = 0.83) ดานนโยบาย

การบริหาร  ( X = 3.12 , S.D. = 0.76) ดานความสัมพันธกับองคการ ( X = 3.08 , S.D. = 0.81) ดานอํานาจใน

การบริหาร  ( X = 2.95 , S.D. = 0.78) ดานความมั่นคงในหนาท่ีการงาน  ( X = 2.93 , S.D. = 0.78)และดาน

ความกาวหนาในอาชีพ  ( X = 2.87 , S.D. = 0.87) ตามลําดับ

2. ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ  และระหวางตัวแปรอิสระ

ดวยกันเองของปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูบริหารและครูในการถายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต 2 ไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา

2.1 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (X) ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูบริหารและ

ครูในการถายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไปสังกัด

องคการบริหารสวนทองถิ่น ท้ัง  2 ปจจัย รวม 8 ดาน มีความสัมพันธในทางบวกกับตัวแปรตาม (Y) การตัดสินใจใน

การถายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นของผูบริหารและครูผูสอน ในสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต  2 อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ  .01
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2.2 ผลการตรวจสอบสมมติฐานของการวิจัย พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูบริหาร

สถานศึกษาและครูผูสอนในการถายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ 

เขต 2 ไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีนํามาศึกษา มีอยู 2 ดานท่ีสงผลตอการตัดสินใจ  อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.01 คือ  ปจจัยเกี่ยวกับการบริหารดานความสัมพันธกับองคการ และปจจัยเกี่ยวกับวิชาชีพดานความ

มั่นคงในหนาท่ีการงาน

อภิปรายผล
จากผลของการวิจัย  ผูวิจัยขอนําเสนอประเด็นสําคัญท่ีคนพบ   ดังรายละเอียดตอไปน้ี

1. ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูบริหารและครูในการถายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอยู  2 ปจจัย  คือ

1.1 ปจจัยเกี่ยวกับการบริหารดานความสัมพันธกับองคการเปนปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจ

ของผูบริหารและครูในการถายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต  2

ไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีความเห็นวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสรางปฏิสัมพันธ

ท่ีดีระหวางหนวยงาน  มีการสรางความรวมมือกับชุมชนในการสงเสริมศักยภาพทางการศึกษา  และสรางศรัทธาแก

ผูปกครองเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน มีการมุงสรางผลงานขององคกรใหเปนท่ีไววางใจและทรงไวซึ่งเกียรติและ

ศักดิ์ศรีขององคกรอยางเสมอตนเสมอปลาย มีความยึดมั่นตออุดมการณท่ีคํานึงถึงผลประโยชนของทองถิ่นและ

องคกร  มีความนาศรัทธา เล่ือมใส และมีการบริหารความขัดแยงของบุคลากรในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ อยางเปน

ธรรม ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีมีการถายโอนและยังไมมีการถายโอน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไปสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ท่ีวา “การถายโอนสถานศึกษาไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ความสัมพันธนาจะดี เพราะถือวาเปน

โรงเรียนท่ีเขามีสวนเปนเจาของดวย โรงเรียนจะไดรับการดูแลอยางดี  ความสัมพันธระหวางบานและโรงเรียนแนน

แฟน”(ประพันธ  อนุสรณพานิช, สัมภาษณ, 2552) “องคกรปกครองสวนทองถิ่นนาจะเปนส่ือกลางในการรวมมือ

ระหวางองคกร  ชุมชน  และโรงเรียนทําใหมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน ”(ชัยวัฒน  ฤทธิ์อินทร, สัมภาษณ, 2552) “การ

ถายโอนสถานศึกษาไปสังกัดองคการบริหารสวนทองถิ่นจะทําใหชุมชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น เพราะครูและ

นักเรียนเปนสมาชิกในชุมชน และโรงเรียนเปรียบเสมือนองคกรหน่ึงในชุมชนของเขา  ผูนําท่ีมีวิสัยทัศนกวางไกลจะ

สามารถดึงชุมชนเขาโรงเรียน และชุมชนก็จะชวยดูแลโรงเรียนทําใหเกิดความรวมมือท่ีดีตอกัน ”(สมจิตต  เทียนสอาด

, สัมภาษณ, 2552) และองคกร ปกครองสวนทองถิ่นสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมทางการศึกษา ยายลูกกลับมาเรียน 

ดูแลคุณภาพนักเรียน ท้ังน้ีผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดและผลการวิจัยของวัชระ  ภาโนชิต (2546 :

บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาเกี่ยวกับการถายโอนการจัดการศึกษาใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  อําเภอเวียงปาเปา  

จังหวัดเชียงราย   ผลการศึกษาพบวา  ผูบริหารท่ีรับผิดชอบในการถายโอนการจัดการศึกษาใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นอําเภอเวียงปาเปา  จังหวัดเชียงราย  มีทัศนคติในการถายโอนการจัดการศึกษาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในดานลักษณะของหนวยงาน  ดานการปฏิบัติตามนโยบายของนักปฏิบัติ   ดานการบังคับบัญชา  ดานการติดตอ  

ดานสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ดานสภาพแวดลอมทางการเมือง  ดานมาตรฐาน ดานทรัพยากร  และดาน

ความคิดอานและจิตใจของผูปฏิบัติอยูในระดับปานกลางทุกดาน  
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1.2 ปจจัยเกี่ยวกับวิชาชีพดานความมั่นคงในหนาท่ีการงานเปนอีกปจจัยในการตัดสินใจ

ของผูบริหารและครูในการถายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2

ไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีความเห็นวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกระบวนการ

ประเมินผลงานการเขาสูตําแหนงตามเกณฑท่ีไมยุงยากหรือซับซอน  การพิจารณาโอนยายภายในองคกรเดียวกัน

สามารถกระทําไดงาย รวดเร็ว  และเมื่อบุคลากรไมไดรับความเปนธรรมสามารถรองขอความเปนธรรมไดอยาง

เสมอภาค   การบรรจุ แตงตั้ง สรรหาอัตราจาง มีขั้นตอนท่ีไมซับซอนรวดเร็วและยุติธรรม  ตลอดจนมีหลักเกณฑและ

แนวปฏิบัติดานการบริหารงานบุคคลท่ียุติธรรมและโปรงใส สอดคลองกับผลการวิจัยของ  เมธี  กล่ินสกุล ( 2545 :

บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เกี่ยวกับ

การกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษาใหองคการบริหารสวนตําบล  ผลการศึกษาพบวา ผูบริหาร

โรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาใหองคการบริหารสวนตําบล 

ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ   ดานการบริหารงานบุคคล   ดานการบริหารท่ัวไป  และรวมท้ัง 4 ดาน วาควรมีการ

กระจายอํานาจในระดับปานกลาง  ซึ่งสอดคลองกับ คํากลาวของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีมีการถายโอน

และยังไมมีการถายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต  2 ไปสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ท่ีวา “ มั่นคงมากขึ้นเพราะสวัสดิการมีมากกวา การโอนยายอาจเบ็ดเสร็จภายในวันเดียว

ได  บําเหน็จบํานาญดีกวา เพราะไมตองเขากองทุน  กบข.” (ศาสตรา  สุริยารังสรรค, สัมภาษณ, 2552 ) “การแตงตั้ง 

โยกยายเร็วกวา เพราะจํานวนโรงเรียนนอย ดูแลงาย” (สุพจน ใหญยงค, สัมภาษณ, 2552) ซึ่งจากท่ีผูบริหาร

สถานศึกษาและครูผูสอนกลาวมาน้ัน  แสดงใหเห็นวา  ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนตางก็ใหความสําคัญ

เกี่ยวกับความสัมพันธในองคกร  และความมั่นคงในหนาท่ีการงาน

สําหรับผูวิจัยน้ัน มีความเห็นวาการถายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองทราบถึงปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูบริหารและครู

ในการถายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไปสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะปจจัยเกี่ยวกับการบริหาร  ดานความสัมพันธกับองคการ  และปจจัยเกี่ยวกับวิชาชีพ

ดานความมั่นคงในหนาท่ีการงาน  เพราะเปนปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน

ในการถายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต  2 ไปสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยท่ีตั้งไว   และท้ังน้ีเพ่ือใชเปนจุดเร่ิมตนในการสราง

ความสําเร็จสูการถายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป   

สรุป
ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในการถายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีอยู 2 ดาน  คือ  

ปจจัยเกี่ยวกับการบริหารดานความสัมพันธกับองคการ และปจจัยเกี่ยวกับวิชาชีพดานความมั่นคงในหนาท่ีการงาน

สวนปจจัยท่ีไมสงผลตอการตัดสินใจของผูบริหารและครูในการถายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไปสังกัดองคการบริหารสวนทองถิ่น มีท้ังหมด  6 ดาน   คือ ความกาวใน
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อาชีพ  รายไดและสิทธิประโยชนตอบแทน  ความคลองตัวในการทํางาน  นโยบายการบริหาร  อํานาจในการบริหาร  

และการมีสวนรวม

คําขอบคุณ
วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณไดดวยดี ไดรับความกรุณาอยางสูงยิ่งจาก รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา 

บุญสง รองศาสตราจารยนิภา เพชรสม ประธานและกรรมการท่ีปรึกษาและขอขอบคุณผูชวยศาสตราจารยปญญา  

ทองนิล ซึ่งแนะนํา แกไข และใหขอเสนอแนะในการจัดทําวิทยานิพนธตั้งแตตนจนสําเร็จดวยความเรียบรอย  และ

ขอขอบคุณผูบริหารและครูผูสอนท่ีใหความรวมมือในการสัมภาษณและตอบแบบสอบถามทุกทาน
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การทําหนาท่ีตางกันดวยวิธีถดถอยโลจิสติกและวิธีแมนเทล-แฮนสเซล สําหรับขอสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปตตานี เขต 2

Differential item functioning using logistic regression and Mantel-Haenszel for

Mattayomsuksa 2 achievement tests of Pattani Educational Area 2
วันดี อุบลรัตน1 และวิรัตน ธรรมาภรณ2

Wandee Ubonrat1 and Wirat Tammaporn2

บทคัดยอ
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดวยวิธีถดถอยโลจิสติก (Logistic regression : LR) กับวิธีแมนเทล-แฮนสเซล 

(Mantel-haenszel : MH) เมื่อจําแนกตามกลุมเพศและภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวัน 2) เพ่ือเปรียบเทียบจํานวน

ขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันระหวางวิธีถดถอยโลจิสติก (Logistic regression : LR) และวิธีแมนเทล-แฮนสเซล 

(Mantel-haenszel : MH) เมื่อจําแนกตามกลุมเพศและภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวัน 3) เพ่ือวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธระหวางดัชนีการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบดวยวิธีถดถอยโลจิสติก (Logistic regression : LR) และ วิธี

แมนเทล-แฮนสเซล (Mantel-haenszel : MH) เมื่อจําแนกตามกลุมเพศและภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวัน กลุมตัวอยาง

ใน การวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา 2550 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ปตตานี เขต 2 ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) แบบไมกําหนดสัดสวน จํานวน 

1,600 คน วิเคราะหการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบโดย หาคาดัชนีการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบดวย

วิธีถดถอยโลจิสติก และวิธีแมนเทล-แฮนสเซล หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของดัชนีการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ

และเปรียบเทียบจํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันดวยการทดสอบไคสแควร 

ผลการวิจัย พบวา

1. การวิเคราะหการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบแตละวิชา จากการวิเคราะหดวยวิธีแมนเทล- แฮนสเซลและ

วิธีถดถอยโลจิสติก  พบวา 

1.1 ขอสอบวิชาคณิตศาสตร จํานวน 39 ขอ เมื่อวิเคราะหการทําหนาท่ีตางกันตามกลุมเพศ 

ปรากฏวาขอสอบทําหนาท่ีตางกันจํานวน 14 – 18 ขอ เมื่อจําแนกตามกลุมภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวัน ขอสอบ

ทําหนาท่ีตางกันจํานวน 11 – 13 ขอ 

1.2 ขอสอบวิชาภาษาไทย จํานวน 39 ขอ เมื่อวิเคราะหการทําหนาท่ีตางกันตามกลุมเพศ ปรากฏ

วาขอสอบทําหนาท่ีตางกันจํานวน 14 – 18 ขอ เมื่อจําแนกตามกลุมภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวัน ขอสอบทําหนาท่ี

ตางกันจํานวน 3 – 14 ขอ  

1 นักศึกษา สาขาการวัดผลและวิจัยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

Educational Measurement and Research, Prince of Songkla University Pattani Campus
2 อาจารยประจําภาควิชาการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

Department of Education Measurement and Evaluation, Prince of Songkla University Pattani Campus
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2. ผลการเปรียบเทียบจํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกัน จากการวิเคราะหดวยวิธีถดถอยโลจิสติกและ

วิธีแมนเทล-แฮนสเซล เมื่อวิเคราะหตามตัวแปรเพศและภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวัน พบวาวิธีการวิเคราะห

การทําหนาท่ีตางกันท้ังสองวิธีพบจํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.01

3. ความสัมพันธของดัชนีการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ จากการวิเคราะหการทําหนาท่ีตางกันดวยวิธี

ถดถอยโลจิสติกและวิธีแมนเทล-แฮนสเซล จําแนกตามตัวแปรเพศ และภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวัน พบวา คา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของดัชนีท่ีวิเคราะหการทําหนาท่ีตางกันดวยวิธีแมนเทล-แฮนสเซลและวิธีถดถอยโลจิสติก

มีความสัมพันธกันต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

คําสําคัญ : โลจิสติก แมนเทล-แฮนสเซล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปตตานี เขต 2

Abstract
This research had 3 objectives: 1) Detecting differential item function for Achievement Test of

Pattani Educational area 2 using Logistic Regression and Mantel-Haenszel with reference to sex and

language in daily life 2) To compare the number of the differential item function using Logistic Regression

and Mantel-Haenszel with reference to sex and language in daily life 3) Analysis the correlation of the test

differential results of the two methods with reference to sex and language in daily life. The sample

included 1,600 student who a study at Pattani Educational area 2 in Mattayomsuksa 2. Mantel-Haenszel

Procedure and Logistic Regression Procedure were used to analysis the differential item function

according to students’ sex and language in daily life. Phi correlation and Chi-Square test were also

employed.

The findings were as follows:

1. The number of the differential item function of the 2 tests, Mathematic and Thai were found as

follows:

1.1 Out of 39 item of the Mathematic , 14 -18 items were found to difference item

function with regard to sex and language, 11-13 items were found to difference item function with regard

to sex and language in daily life.

1.2 Out of 39 item of the Thai, 14 -18 items were found to difference item function with

regard to sex and language, 3-14 items were found to difference item function with regard to sex and

language in daily life.

2. When comparing the degree of differential item function among Logistic regression

procedure and Mentel-haenszel procedure, with regard to sex and language in daily life. Approach were

significantly different at 0.01 level

3. Mantel-Haenszel Procedure and Logistic Regression approach were significantly relate at the

0.05 level with the correlation coefficients on sex and language in daily life.

Keywords : logistic, Mantel-Haenszel, Pattani Educational Area 2
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คํานําและวัตถุประสงค
คํานํา

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ และ มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัด และ 

สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544: 29 – 30) และ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู  ใหสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกโรงเรียน ทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ท่ัวประเทศ ใหไดมาตรฐาน ในปการศึกษา 2550 (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานราธิวาส 2, 2550)

จากการทดสอบเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท่ีมีความสําคัญท้ังระดับผูเรียน ระดับสถานศึกษา 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับชาติ การพัฒนาแบบทดสอบจึงตองคํานึงถึงคุณภาพรายขอและแบบทดสอบ

ท้ังฉบับอยางรอบดาน โดยเฉพาะประเด็นดาน “ความตรง” ซึ่งเปนหัวใจสําคัญเพราะวาความตรงเปนคุณสมบัติของ

แบบสอบท่ีแสดงถึงความสามารถในการวัดถูกตอง แมนยํา ถาผลการวัดไดคาท่ีใกลเคียงกับคุณลักษณะท่ีแทจริง

เพียงใด ก็ถือวาการวัดมีความตรงมากขึ้นเพียงน้ัน สวนการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบและแบบสอบก็เปนลักษณะ

หน่ึงของการตรวจสอบคุณภาพดานความตรง โดยเปนการตรวจสอบในประเด็นของความยุติธรรมของขอสอบและ

แบบสอบ (Item and test unfairness) ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีท่ีผูสอบกลุมยอยตางกัน และมีลักษณะเฉพาะบางอยาง

แตกตางกัน กัน เชน เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิลําเนา สังคม เพศ ภาษา อายุ และประสบการณ เปนตน มีความ

ไดเปรียบหรือเสียเปรียบ ท้ังท่ีมีความสามารถจริงเทากัน แตเดิมใชคําวา ความลําเอียงของขอสอบ (Item bias)

หรือความลําเอียงของแบบสอบ (Test bias) ซึ่งตอมามีการเปล่ียนมาใชคําท่ีเหมาะสมและเปนวิชาการมากกวา

เปนคําวา การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ (Differential item functioning: DIF) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550 : 115)

สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับทองถิ่น สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปตตานี เขต 2

เปนการประเมิน โดยใชแบบทดสอบท่ีออกขอสอบและทําการคัดเลือกขอสอบรวมกันระหวางคณะกรรมการการออก

ขอสอบท่ีไดรับการแตงตั้งและมาจากโรงเรียนในสังกัด มีลักษณะเปนขอสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก สอบกับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ซึ่งมีความแตกตางกันทางดาน เพศ ภาษา เชื้อชาติ ศาสนา สภาพทางเศรษฐกิจ ขนาด

ของโรงเรียน ซึ่งสงผลใหมีการไดเปรียบเสียเปรียบเกิดขึ้น

จากเหตุผลขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาวิธีการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา วิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา 

2550 ดวยวิธีถดถอยโลจิสติก (Logistic regression: LR) และ วิธีแมนเทล-แฮนสเซล (Mantel-haenszel: MH) และ

เปรียบเทียบวาวิธีการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันวิธีใดมีประสิทธิภาพมากกวากัน โดยจําแนกตามตัวแปรเพศ และ

ภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวัน อันจะเปนแนวทางในการเลือกวิธีการมาใชในการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของ

ขอสอบและเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบใหมีความยุติธรรมและถูกตองตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ระหวางวิธีถดถอยโลจิสติก (Logistic regression: LR) กับวิธีแมนเทล-แฮนสเซล (Mantel-haenszel: MH)

เมื่อจําแนกตามกลุมเพศและภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวัน
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2. เพ่ือเปรียบเทียบจํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันระหวางวิธีถดถอยโลจิสติก (Logistic regression: LR)

และวิธีแมนเทล-แฮนสเซล (Mantel-haenszel: MH) เมื่อจําแนกตามกลุมเพศและภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวัน

3. เพ่ือวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางดัชนีการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบดวยวิธีการถดถอย-

โลจิสติก (Logistic regression: LR) และวิธีแมนเทล-แฮนสเซล (Mantel-haenszel: MH) เมื่อจําแนกตามกลุมเพศ

และภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวัน

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา 2550 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปตตานี 

เขต 2 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 3,650 คน นักเรียนเพศชาย 1,704 คน นักเรียน

เพศหญิง 1,946 คน 

กลุมตัวอยาง

กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา 2550 ในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปตตานี เขต 2 จํานวน 1,600 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random

Sampling) แบบไมกําหนดสัดสวน

ตัวแปรท่ีศึกษา

1. ตัวแปรอิสระ ไดแก 

1) วิธีการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ 2 วิธี คือ วิธีถดถอยโลจิสติก (Logistic

regression: LR) และวิธีแมนเทล-แฮนสเซล (Mantel-haenszel: MH)

2) กลุมท่ีศึกษาความลําเอียง ไดแก เพศ คือ เพศชาย และเพศหญิง ภาษา คือใชภาษาไทย

ในชีวิตประจําวัน และใชภาษามลายูถิ่น (ปตตานี ยะลา นราธิวาส) ในชีวิตประจําวัน

2. ตัวแปรตาม ไดแก การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ เมื่อวิเคราะหตามวิธีถดถอยโลจิสติก (Logistic

regression: LR) และวิธีแมนเทล-แฮนสเซล (Mantel-haenszel: MH) และจําแนกตามกลุมเพศและภาษาท่ีใช

ในชีวิตประจําวัน

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาปตตานี เขต 2 วิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 เปนแบบขอสอบ 4 ตัวเลือก 

จํานวน 39 ขอ  สรางโดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปตตานี เขต 2 คณะกรรมการออกขอสอบ ประกอบดวย 

ศึกษานิเทศก ครูผูสอน และผูเชี่ยวชาญท่ีเกี่ยวของ 

การวิเคราะหขอมูล

1. วิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานของแตละกลุมตัวอยางโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

2. หาคาดัชนีการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบดวยวิธีถดถอยโลจิสติก ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

3. หาคาดัชนีการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบดวยวิธีแมนเทล-แฮนสเซล ใชโปรแกรม Microsoft Excel

4. เปรียบเทียบจํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันจากการวิเคราะหดวยวิธีถดถอยโลจิสติก และวิธีแมนเทล-

แฮนสเซล และทดสอบไคสแควร โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
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5. หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของดัชนีการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบวิชาคณิตศาสตรและวิชาภาษาไทย เมื่อจําแนกตาม

กลุมเพศ และกลุมภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวัน โดยใชวิธีถดถอยโลจิสติก และวิธีแมนเทล-แฮนสเซล ไดผลดังน้ี

1.1 ผลการวิเคราะหการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบวิชาคณิตศาสตร จํานวน 39 ขอ จําแนกตาม

กลุม

ผลการวิเคราะหการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบจําแนกตามกลุมเพศ วิเคราะหโดย วิธีแมนเทล-

แฮนสเซล พบขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกัน จํานวน 18 ขอ คิดเปนรอยละ 46.15 วิธีถดถอยโลจิสติก พบขอสอบ

ท่ีทําหนาท่ีตางกัน จํานวน 14 ขอ คิดเปนรอยละ 35.90

ผลการวิเคราะหการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบจําแนกตามกลุมภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวัน วิเคราะห

โดยวิธีแมนเทล-แฮนสเซล พบขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกัน จํานวน11 ขอ คิดเปนรอยละ 28.21 วิธีถดถอยโลจิสติก พบ

ขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกัน จํานวน 13 ขอ คิดเปน รอยละ 33.33

1.2 ผลการวิเคราะหการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบวิชาภาษาไทย จํานวน 39 ขอ จําแนกตามกลุม

ผลการวิเคราะหการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบจําแนกตามกลุมเพศ วิเคราะหโดย วิธีแมนเทล-

แฮนสเซล พบขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกัน จํานวน 18 ขอคิดเปนรอยละ 46.15 วิธีถดถอยโลจิสติก พบขอสอบท่ีทํา

หนาท่ีตางกัน จํานวน 14 ขอ คิดเปนรอยละ 35.90

ผลการวิเคราะหการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบจําแนกตามกลุมภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวัน วิเคราะห

โดยวิธีแมนเทล-แฮนสเซล พบขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกัน จํานวน 14 ขอ  คิดเปนรอยละ 35.90 วิธีถดถอยโลจิสติก 

พบขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกัน จํานวน 3 ขอ คิดเปนรอยละ7.69

2. ผลการเปรียบเทียบจํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกัน วิชาคณิตศาสตรและวิชาภาษาไทย เมื่อจําแนกตาม

กลุมเพศ และกลุมภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวัน โดยใชวิธีถดถอยโลจิสติก และวิธีแมนเทล- แฮนสเซล ไดผลดังน้ี

2.1 ผลการเปรียบเทียบจํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกัน วิชาคณิตศาสตร จําแนกตามกลุม

ผลการเปรียบเทียบจํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกัน จําแนกตามกลุมเพศ พบวา วิธีถดถอยโลจิสติก

และวิธีแมนเทล-แอนสเซลพบจํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

มีคา Chi-square = 25.48 โดยวิธีแมนเทล-แอนสเซล พบจํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกัน มากกวาวิธีถดถอย

โลจิสติก จํานวน 4 ขอ

ผลการเปรียบเทียบจํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกัน จําแนกตามกลุมภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวัน 

พบวาวิธีถดถอยโลจิสติกและวิธีแมนเทล-แอนสเซล พบจํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกัน แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 มีคา Chi-square = 30.64 โดยวิธีถดถอยโลจิสติก พบจํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ี

ตางกัน มากกวาวิธีแมนเทล-แอนสเซล จํานวน 2 ขอ

2.2 ผลการเปรียบเทียบจํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกัน วิชาภาษาไทย จําแนกตามกลุม

ผลการเปรียบเทียบจํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกัน จําแนกตามกลุมเพศ พบวาวิธีถดถอยโลจิสติก

และวิธีแมนเทล-แอนสเซลพบจํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01
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มีคา Chi-square = 25.48 โดยวิธีแมนเทล-แอนสเซล พบจํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกัน มากกวาวิธีถดถอยโลจิ

สติก จํานวน 4 ขอ

ผลการเปรียบเทียบจํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกัน จําแนกตามกลุมภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวัน 

พบวาวิธีถดถอยโลจิสติกและวิธีแมนเทล-แอนสเซลพบจํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีรถดับ 0.05 มีคา Chi-square = 5.80 โดย วิธีแมนเทล-แอนสเซล พบจํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกัน 

มากกวาวิธีถดถอยโลจิสติก จํานวน 11 ขอ

3. ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของดัชนีการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบวิชาคณิตศาสตรและ

วิชาภาษาไทย เมื่อจําแนกตามกลุมเพศ ภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวัน โดยใช วิธีถดถอยโลจิสติก และวิธีแมนเทล-

แฮนสเซล ไดผลดังน้ี

3.1 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของดัชนีการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบวิชา

คณิตศาสตร พบวา เมื่อจําแนกตามกลุมเพศ และจําแนกตามกลุมกลุมภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวัน ดัชนีการทําหนาท่ี

ตางกันของขอสอบ ระหวางวิธีแมนเทล-แฮนสเซลกับวิธีถดถอยโลจิสติก มีความสัมพันธกันต่ํา

3.2 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของดัชนีการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบวิชาภาษาไทย 

เมื่อจําแนกตามกลุมเพศ และจําแนกตามกลุมภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวัน ดัชนีการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ 

ระหวาง วิธีแมนเทล-แฮนสเซลกับวิธีถดถอยโลจิสติก มีความสัมพันธกันต่ํา

อภิปรายผล
1. จากการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบวิชาดวยวิธีถดถอยโลจิสติกและวิธีแมนเทล-

แฮนสเซล พบวา เพศเปนตัวแปรท่ีมีผลตอการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ โดยท่ีขอสอบวิชาท่ีทําหนาท่ีตางกันสวน

ใหญจะลําเอียงเขาขางกลุมเพศชายมากกวากลุมเพศหญิง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ จั่นผอง (2542)

ท่ีศึกษาการเปรียบเทียบผลการวิเคราะหการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบโดยใชวิธีวิเคราะหและขนาดกลุมตางกัน 

พบวา เพศมีผลตอการทําหนาท่ีกันของขอสอบ โดยสวนใหญขอสอบจะลําเอียงเขาขางเพศชายมากกวาเพศหญิง 

สอดคลองกับ สุกัญญา ทองนาค (2549) ท่ีศึกษาการวิเคราะหความลําเอียงของขอสอบเขาศึกษาตอประเภทโควตา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ขอสอบทุกวิชาท่ีใชสอบ จะมีความลําเอียงตามกลุมเพศ โดยสวนใหญจะลําเอียงเขาขาง

กลุมเพศชายมากกวาเพศหญิง

ในกลุมภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวันจะพบวาขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันท้ังในวิชาคณิตศาสตรและวิชา

ภาษาไทย สวนใหญจะเขาขางกลุมผูสอบท่ีใชภาษาไทยในชีวิตประจําวันมากกวากลุมผูสอบท่ีใชภาษามลายูถิ่น

ในชีวิตประจําวัน ซึ่งอาจเปนเพราะการออกขอสอบทุกคร้ังจะใชภาษาไทยในการส่ือสาร ผูสอบท่ีใชภาษาไทยเปน

ประจํา ซึ่งคุนชินอยูกับคํา ประโยค ขอความตางๆ ยอมมีโอกาสในการตีความหมายของขอคําถามไดชัดเจนถูกตอง

มากกวาผูสอบท่ีใชภาษามลายูถิ่นหรือใชภาษาอ่ืนๆ เปนประจํา สอดคลองกับ Hambleton and Rogers (1995)

กลาววา การทําหนาท่ีตางกันของขอสอบเกิดจากความไมคุนเคยของคําศัพทของแตละกลุมคน ซึ่งขอสอบ

ประกอบดวยคําท่ีเปนคําศัพทยาก ภาษาเฉพาะกลุม หรือสรรพนามอางอิงเฉพาะและคําเหลาน้ีมีคําท่ีคนในบางกลุม

ไมมีความจําเปนตองใชในชีวิตประจําวันหรือไมคุนเคยกับคําเหลาน้ัน

2. การเปรียบเทียบจํานวนขอสอบของแบบทดสอบท่ีทําหนาท่ีตางกัน ในวิชาคณิตศาสตรและวิชา

ภาษาไทย เมื่อจําแนกตามกลุมเพศและกลุมภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวัน พบวา วิธีแมนเทล-แฮนสเซล  กับวิธี
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ถดถอยโลจิสติกใหผลจํานวนขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกัน แตกตางกันโดยท่ีวิธีแมนเทล-แฮนสเซล จะใหผลจํานวน

ขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันมากกวา วิธีถดถอยโลจิสติก ในเกือบทุกกลุม ยกเวนวิชาคณิตศาสตรกลุมเพศท่ีวิธี

ถดถอยโลจิสติกพบมากกวา 2 ขอ น่ันแสดงวาการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันวิธีแมนเทล-แฮนสเซลเปนวิธีท่ีมี

ความไวในการตรวจสอบขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันมากกวาวิธีถดถอยโลจิสติก ซึ่งสอดคลองกับ Raju and Other

(1993) ท่ีไดเปรียบเทียบผลการตรวจสอบความลําเอียงในการวัดพ้ืนท่ีความแตกตางระหวางวิธีโคงลักษณะขอสอบ

กับวิธีแมนเทล-แฮนสเซล พบวา วิธีแมนเทล-แฮนสเซล มีจํานวนขอสอบสูงกวาวิธีโคงลักษณะขอสอบ ซึ่งสอดคลอง

กับ เพ็ญนภา สุขสม (2539) ไดเปรียบเทียบ ผลการตรวจสอบความลําเอียงของขอสอบดวยวิธีแปลงคาความยาก วิธี

โคงลักษณะขอสอบ 3 พารามิเตอร และวิธีแมนเทล-แฮนสเซล พบวาวิธีแมนเทล-แฮนสเซลตรวจพบขอสอบลําเอียง

มากท่ีสุด และยังสอดคลองกับ ชวลิต นิวาสวัต (2541) ไดเปรียบเทียบจํานวนขอสอบท่ีลําเอียง จากการวิเคราะหดวย

วิธีคาอํานาจจําแนก วิธีแมนเทล-แฮนสเซลและวิธีโคงลักษณะขอสอบ 1 พารามิเตอร พบวาวิธีแมนเทล-แฮนสเซลพบ

จํานวนขอสอบท่ีลําเอียงมากท่ีสุด

3. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของดัชนีการทําหนาท่ีตางกันของขอสอบ จําแนกตามตัวแปรเพศและภาษา

ท่ีใชในชีวิตประจําวัน ระหวางวิธีถดถอยโลจิสติกกับวิธีแมนเทล-แฮนสเซล โดยสวนใหญมีความสัมพันธกันต่ํา ซึ่ง

ไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว แสดงวาวิธีถดถอยโลจิสติกกับวิธีแมนเทล-แฮนสเซลไมสามารถนํามาใชวิเคราะห

แทนกันได ท้ังน้ีอาจขึ้นอยูกับคุณภาพของขอสอบท่ีนํามาวิเคราะห ดังท่ี จิตติมา วรรณศรี (2539) สรุปขอเสียของวิธี

ถดถอยโลจิสติก วาจะมีประสิทธิภาพต่ําเมื่อขอสอบมีคาความยากและคาอํานาจสูง  ในขณะท่ี Swaminathan &

Rogers (1990) กลาววา วิธีแมนเทล-แฮนสเซล จะตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันไดดีท้ังในระดับความสามารถของ

ผูสอบสูงและต่ํา การเลือกวิธีการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันในแตละคร้ังจึงตองคํานึงถึงลักษณะของขอสอบ 

ขนาดผูเขาสอบและจุดมุงหมายในการสอบ

ขอเสนอแนะ

1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช

1.1 การสรางแบทดสอบในแตละคร้ังนอกจากจะหาคาความยาก คาอํานาจจําแนก และคาความ

เชื่อมั่นแลว ควรวิเคราะหหาความลําเอียงหรือขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันอีกขั้นตอนหน่ึง เพ่ือลดการไดเปรียบ

เสียเปรียบของผูสอบท่ีอาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะขอสอบท่ีมีการจัดลําดับ หรือขอสอบท่ีใชตัดสินระดับความสามารถของ

บุคคล การเลือกวิธีการตรวจสอบวิธีใดวิธีหน่ึงน้ันควรพิจาณาลักษณะของขอมูล เชน จํานวนขอสอบ ขนาดของกลุม

ผูสอบ หรือดูความพรอมดานตางๆ    

1.2 ควรมีการทดลองตัดขอสอบท่ีทําหนาท่ีตางกันออก แลวคํานวณผลการสอบของผูสอบใหมและ

ตัดสินผลการสอบใหมเพ่ือความยุติธรรมของผูสอบ

1.3 เมื่อพบวาขอสอบท่ีใชวัดผลสัมฤทธิ์ทําหนาท่ีตางกัน ควรศึกษาถึงสาเหตุท่ีทําใหขอสอบขอน้ัน

ทําหนาท่ีตางกัน เพ่ือแกไขและปรับปรุงในการสรางแบบทดสอบตอไป

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป

ควรศึกษาวิเคราะหการทําหนาท่ีตางกันของแบบทดสอบพหุมิติวิชาอ่ืนๆ เชน ภาษาไทย คณิตศาสตร 

สังคมศึกษา วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ เปนตนเมื่อจําแนกกลุมผูเขาสอบตามตัวแปรตางๆ เชน ภูมิลําเนา เพศ 

ศาสนา เชื้อชาติ อายุ เปนตน วาจะสงผลใหพบขอสอบทําหนาท่ีตางกัน แตกตางกันหรือไม
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การวิเคราะหสาเหตุของการไมใชประโยชนและการนําผลประเมินคุณภาพไปใชประโยชน
อยางคลาดเคลื่อนในสถาบันอุดมศึกษา 
A cause analysis of non-use and misutilization of quality assessment findings in higher 
education institutions 
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บทคัดยอ 
 บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค 2 ขอ คือ (1) เพื่อวิเคราะหสาเหตุของการไมใชประโยชนและการนําผล
ประเมินคุณภาพภายในและภายนอกไปใชประโยชนอยางคลาดเคลื่อนในสถาบันอุดมศึกษา และ (2) ใหขอเสนอแนะ
แกสถาบันอุดมศึกษาในการนําผลประเมินคุณภาพภายในและภายนอกไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา การศึกษาครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงธรรมชาติ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐจํานวน 21 แหง และใชเทคนิคในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ 3 แบบ ไดแก การจดบันทึก
ภาคสนาม การสัมภาษณ และการสังเกตผูมีสวนรวมในการประเมิน และนําขอมูลมาวิเคราะหเนื้อหาและตรวจสอบ
ขอมูลแบบสามเสาเพื่อประมวลเปนขอสรุป สําหรับผลการวิจัยพบวา สาเหตุที่สถาบันอุดมศึกษาไมใชประโยชนจาก
ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก คือ (1) การเลือกรายงานผลประเมินเฉพาะตัวบงชี้ที่ไดคะแนนดีและ
เพิกเฉยตอตัวบงชี้ที่ไดคะแนนต่ําหรือผลการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย (2) ผลประเมินไมไดใหขอมูลที่ผูใชตองการ 
(3) สถาบันอุดมศึกษาไมไดรับขอเสนอแนะที่เปนรูปธรรมจากผูประเมิน สวนสาเหตุที่สถาบันอุดมศึกษานําผล
ประเมินคุณภาพภายในและภายนอกไปใชประโยชนอยางคลาดเคลื่อน คือ (1) ผูประเมินรายงานผลประเมินเกินจริง
หรือใหขอเสนอแนะที่ไมชัดเจน  (2) ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย หรือผูใชผลประเมินเขียนขอสรุปใหมที่
แตกตางไปจากผลประเมินเดิม (3) การสื่อสารไมชัดเจนระหวางผูประเมินและผูที่ตองการใชผลประเมิน และ (4) การ
บิดเบือนผลการประเมินเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจบางอยาง สําหรับขอเสนอแนะในการนําผลประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอกไปใชประโยชน คือ (1) จัดทําเปนนโยบายและมีการประกาศใชอยางชัดเจน ตลอดจนการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพที่ปฏิบัติไดจริงอยางเปนรูปธรรม (2) จัดทําเทมเพลตแบบฟอรมการนําผลประเมินไปใชประโยชน
ดําเนินการสํารวจ และให คณะ/วิทยาลัย/สํานัก รายงานผลโดยตรงตอคณะผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา และนําเขาที่
ประชุมสภาสถาบนัเพื่อพิจารณาและใหขอเสนอแนะ (3) ศึกษาวาบุคลากรกลุมใดที่ตองการใชผลประเมินและเปนผล
ประเมินในเรื่องใดบางเพื่อสนับสนุนใหผูใชไดขอมูลที่ตองการจากผูประเมิน และ (4) คณะผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา
กํากับติดตามการนําผลประเมินไปใชประโยชนเปนระยะ (ทุก 3, 6, 9 และ 12 เดือน) 
คําสําคัญ : การนําผลประเมินไปใชประโยชนอยางคลาดเคลื่อน การประเมินคุณภาพ อุดมศึกษา 
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Abstract 
The two main objectives of this article were (1) to analyze the causes of non-use and 

misutilization of internal and external assessment findings in higher education institutions, and (2) to give 
recommendations to HEIs regarding the utilization of internal and external assessment findings for the 
utmost benefits of quality improvement. This study applied naturalistic research methods and collected 
data from 21 public HEIs by means of three qualitative methods comprising field notes, interview and 
participant observation. The content analysis was applied to conclude the findings and the triangulation 
method was used to validate the data. The main findings were as follows: The causes of non-use and 
misutilization of internal and external assessment findings in higher education institutions were: (1) only 
good assessment results were selected and reported while null results or indicators which did not 
achieve their goals were ignored, (2) the assessment results did not respond to users’ need, and (3) 
internal and external assessors’ recommendations could not be implemented concretely. The causes of 
misutilization of assessment findings were the following: (1) the reporting of results and assessors’ 
recommendations were exaggerated and unclear, (2) the assessment results were rewritten by HEIs’ 
executives, staff or users, (3) the communication between assessors and users of assessment results 
were not clear, and (4) the assessment results were distorted to support some decision makings. The 
recommendations for the utilization of assessment findings were as follows: (1) the utilization policy 
should be formally announced and action plans must be implemented, (2) a template of assessment 
utilization should be developed, a survey of utilization might be conducted and its result should be 
directly reported to HEIs’ executives, (3) the need of assessment utilization should be studied to 
enchance the linkage between assessors and users, and (4) assessment result monitoring should be 
continuously conducted (every 3, 6, 9 and 12 month). 
Keywords : utilization of assessment findings, quality assessment, higher education 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

สถาบันอุดมศึกษาไมวาจะอยูภายใตสังกัดใดและจัดตัวเองอยูในกลุมสถาบันใดตางก็มีเปาหมายเดียวกัน
คือการมุงผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพเพื่อตอบสนองตอความตองการกําลังคนของประเทศ การพัฒนาคุณภาพของการ
จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงมีความสําคัญไมนอยไปกวาการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง 
ปจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ทาํให
การดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพทําไดงายขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในหมวด 6 ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและภายนอก สําหรับการประเมินคุณภาพภายใน หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ 
คือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สวนการประเมินคุณภาพภายนอก หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ 
คือ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) แนวโนมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาในปจจุบันไมวาจะเปน กรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาโดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2549 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนา
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การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) โดย สกอ. เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ลวน
แลวแตเปนภาพสะทอนที่แสดงใหเห็นวาอุดมศึกษามีบทบาทสําคัญอยางไรตอการพัฒนาคนและประเทศชาติ และ
กระบวนการพัฒนาดังกลาวเปนกระบวนการที่มีความตอเนื่องยาวนาน ที่ตองอาศัยการประเมินเปนเครื่องมือในการ
บริหารจัดการ ดังนั้น การประเมินคุณภาพภายในและภายนอกจึงมีความสําคัญเพราะเปนกระบวนการที่ทําใหได
คนพบจุดเดน จุดดอย และจุดที่ควรพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษา แตถาหากวาเมื่อคนพบแลวไมสามารถนําไปใชให
เกิดประโยชนได การบริหารจัดการในระดับอุดมศึกษาคงไมมีความหมายเพราะไมมีการพัฒนาปรับปรุง 

การศึกษาในเรื่องการใชประโยชนจากการประเมินมีการกลาวถึงกันมานานในกลุมผูประเมินและนักวิจัย แต
สวนใหญเปนแนวคิดที่เกี่ยวของกับการประเมินโครงการ  โดยผูที่ริเริ่มแนวคิดในเรื่องการใชประโยชนจากการประเมิน 
คือ Weiss (1972) จากบทความเรื่อง Utilization of Evaluation: Toward Comparative Study จนกระทั่งในป 1997 
ไดมีการพัฒนาโมเดลการประเมินแบบเนนการใชประโยชน ชื่อวา Utilization-Focused Evaluation (UFE) โดย 
Michael Quinn Patton เพื่อแกปญหาเรื่องการใชประโยชนจากการประเมิน ในประเด็นที่มักจะไดรับการวิจารณวา
ประเมินแลวไมไดนําผลการประเมินไปใช สําหรับในบริบทของการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก และแนวคิด
เรื่องการนําผลประเมินไปใชประโยชนมีการกลาวถึงกันในวงกวางในกลุมผูประเมิน ผูบริหาร และคณาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษา แตไมไดมีการศึกษาถึงวิธีการที่เปนรูปธรรมในการนําผลประเมินไปใช และใครเปนผูใช โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการใชประโยชนจากผลการประเมินมักมีตัวแปรแทรกซอนเสมอ เชน การเมืองที่มีอิทธิพลตอการประเมินมัก
สงผลทําใหสถาบันอุดมศึกษาไมไดประโยชนจากผลประเมินอยางเต็มที่ หรือการจัดทีมผูประเมินที่มีผลประโยชนทับ
ซอน (Conflict of Interest) กับสถาบันอุดมศึกษาที่ลงพื้นที่ประเมินทําใหไดผลประเมินที่ไมสอดคลองกับสภาพความ
เปนจริง หรือผลประเมินไมตอบสนองตอความตองการของผูใช ประเด็นดังกลาวเกี่ยวของโดยตรงกับจริยธรรมของผู
ประเมิน อยางไรก็ดีการนําผลประเมินคณุภาพไปใชประโยชนอยางคลาดเคลื่อนหรือไมถูกตองไดสงผลกระทบ
โดยตรงตอการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนื่องจากไมไดนําผลประเมินมาใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ 
การศึกษาครั้งนี้ตองการวิเคราะหใหเห็นวา มีสาเหตุใดบางที่ทําใหสถาบันอุดมศึกษาไมใชประโยชน หรือนําผล
ประเมินคุณภาพภายในและภายนอกไปใชประโยชนอยางคลาดเคลื่อน และจากผลการวิเคราะหและขอสรุปดังกลาว
ไดนํามาสูการจัดทําขอเสนอแนะใหกับสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการนําผลประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอกไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาไว 2 ขอ คือ (1) เพื่อวิเคราะห
สาเหตุของการไมใชประโยชนและการนําผลประเมินคุณภาพภายในและภายนอกไปใชประโยชนอยางคลาดเคลื่อน
ในสถาบันอุดมศึกษา และ (2) ใหขอเสนอแนะแกสถาบันอุดมศึกษาในการนําผลประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอกไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของการจัดการศึกษา 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการศึกษามาจากขอเสนอของ Christina & Alkin (1999) และ  Alkin & Coyle (1988) ที่ได
แบงมิติของ Misutilization ออกเปน 3 มิติ คือ (1) มิติดานการกําหนดแนวทางการประเมิน (The Commissioning of 
the Evaluation) (2) มิติดานกระบวนการประเมิน (The Evaluation Process) และ (3) มิติดานขอคนพบจากการ
ประเมิน (The evaluation findings) โดย Christina & Alkin อธิบายไววามิติดานการกําหนดแนวทางการประเมิน
เกี่ยวของโดยตรงกับเจตนาของผูใช โดยผูใชไมไดมีเจตนาที่แทจริงในการนําผลประเมินไปใชเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ (Alkin, 1975) โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการเมืองเขามาเกี่ยวของทําใหผลประเมินไมไดนําไปใชประโยชน 



                                           บทความวิจัยและงานสรางสรรค :  
ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 3 

28-29 มกราคม 2553  มหาวิทยาลัยศิลปากร สนามจันทร 

O-365

(Chelimsky, 1998) สวนมิติดานกระบวนการการประเมินเปนเรื่องของการใชประโยชนที่ไมถูกตองในชวงระหวางการ
ดําเนินการประเมิน เชน เพื่อชะลอการตัดสินใจบางอยาง เปนตน Suchman (1967) เรียกสถานการณดังกลาววา 
Postponement  เปนลักษณะหนึ่งของการประเมินเทียม (Pseudo-evaluation) และมิติดานขอคนพบจากการ
ประเมินเกี่ยวของโดยตรงกับการนําผลประเมินไปใชประโยชน การศึกษาครั้งนี้จะมุงศึกษาเฉพาะมิติดานขอคนพบ
จากการประเมินเพื่อวิเคราะหวา หลังจากที่สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกไป
แลวไดมีการนําผลประเมินไปใชประโยชนหรือไม มากนอยเพียงใด โดยเมุงศึกษาเฉพาะสาเหตุที่สถาบันอุดมศึกษาไม
ใชประโยชนหรือนําผลประเมินไปใชประโยชนอยางคลาดเคลื่อนหรือไมถูกตอง สําหรับมิติของการใชประโยชนที่
คลาดเคลื่อนที่ผูวิจัยนํามาใชเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาแสดงอยูในแผนภาพที่ 1 
 

สาเหตุ 1  มิติดานการกําหนดแนวทางการประเมิน 
(The Commissioning of the Evaluation) 

   1การไมใชประโยชน  (Non-Use)  
สาเหตุ 2 2การใชประโยชนที่คลาดเคลื่อน  

(Misutilization) 
มิติดานกระบวนการประเมิน 
(The Evaluation Process) 

   
สาเหตุ x  มิติดานขอคนพบจากการประเมิน 

(The evaluation findings) 
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
การวิเคราะหสาเหตุของการไมใชประโยชนหรือการนําผลประเมินคุณภาพไปใชประโยชนอยางคลาดเคลื่อน

พิจารณาจากปฏิริยาของผูใช (User actions) ที่นําไปสูขอคนพบหรือผลลัพท ที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก (1) การนําผล
ประเมินไปใชอยางคลาดเคลื่อนหรือไมถูกตอง (Misuse) (2) การไมไดใชประโยชนจากผลการประเมินอยางชัดแจง
ตามความเปนจริง (Blatant non-use) และ (3) กระบวนการประเมินที่ไมสมบูรณ (Incomplete evaluation) 
(Christina & Alkin, 1999)  จากงานวิจัยของ Alkin (1979) ที่นําเสนอในการประชุมประจําปของ the American 
Educational Research Association ในป 1979 ณ เมือง San Francisco เรื่อง Using naturalistic research for 
the study of evaluation utilization ทําใหไดตัวอยางของการใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพที่เรียกวา วิธีการวิจัยเชิง
ธรรมชาติ (Naturalistic research methods) ซึ่งเปนระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพที่มีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบ 
ผูวิจัยจึงไดนํามาประยุกตใชในการศึกษาครั้งนี้เพื่อตอบคําถามวิจัยจํานวน 2 ขอ คือ (1) มีสาเหตุใดบางที่ทําให
สถาบันอุดมศึกษาไมใชประโยชนจากผลประเมินคุณภาพภายในและภายนอกและนําผลประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอกไปใชอยางคลาดเคลื่อนหรือไมถูกตอง และ (2) มีขอเสนอแนะใดบางที่จะชวยใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
นําผลประเมินคุณภาพภายในและภายนอกไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ  

ผูวิจัยใชเทคนิคการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ 3 แบบ คือ การจดบันทึกภาคสนาม การสัมภาษณ และการ
สังเกตผูมีสวนรวมในการประเมิน (ผูประเมินในทีม) โดยใชเทคนิคกลุมรูชัด (Known Group Technique) ในการ
คัดเลือกกลุมตัวอยาง ประกอบดวย ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย และผูใหขอมูลสําคัญ (Key informants) 
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพ Alkin (1979) ไดกลาวไววา “The evaluator’s 
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approach is one variable of naturalistic research.” แสดงใหเห็นวาผูประเมินเปนผูเก็บขอมูลภาคสนามที่สําคัญ 
สวนเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลมี 3 ฉบับ คือ (1) แบบบันทึกภาคสนาม (Field Note) (2) แบบสัมภาษณ และ (3) 
แบบสังเกตพฤติกรรมของผูมีสวนรวมในการประเมินหรือผูรวมทีมประเมิน โดยผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
จากการลงพื้นที่ประเมินสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจํานวน 21 แหง ตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 รอบ 12 เดือน หลังจากนั้นไดนํา
ขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหเนื้อหา จัดกลุมและประมวลเปนขอสรุปเพื่อตอบคําถามการวิจัย 2 ขอ และตรวจสอบขอมูล
แบบสามเสา (Triangulation) 
 
ผลการวิจัย 

จากการประมวลผลขอมูลและตรวจสอบขอมูลแบบสามเสาทําใหไดขอสรุปวา สาเหตุที่สถาบันอุดมศึกษา
ไมใชประโยชนจากผลประเมินคุณภาพ ประกอบดวย (1) การเลือกรายงานผลประเมินเฉพาะตัวบงชี้ที่ไดคะแนนดี
และเพิกเฉยตอตัวบงชี้ที่ไดคะแนนต่ําหรือผลการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย (2) ผลการประเมินไมไดใหขอมูลที่ผูใช
ตองการ (3) ผูบริหาร คณาจารย และผูใชผลไมไดรับขอเสนอแนะที่เปนรูปธรรมจากผูประเมินทําใหไมสามารถนําไป
ปฏิบัติไมไดจริง นอกจากนี้พบวาปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการนําผลประเมินไปใชประโยชน คือ การเปดประเด็นโตแยง
เกี่ยวกับผลประเมินในกลุมผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย ผูใชผล และผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ โดยที่
กระบวนการประเมินยังไมเสร็จสมบูรณ สวนสาเหตุที่สถาบันอุดมศึกษานําผลประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
ไปใชประโยชนอยางคลาดเคลื่อน ประกอบดวย (1) ผูประเมินรายงานผลประเมินเกินจริง หรือใหขอเสนอแนะที่ไม
ชัดเจน (2) ผูบริหาร คณาจารย และผูใชผลประเมินเขียนขอสรุปใหมที่แตกตางไปจากผลประเมินเดิม (3) การสื่อสาร
ไมชัดเจนระหวางผูประเมินและผูที่ตองการใชผลประเมิน ทําใหผูใชไมไดขอมูลที่ตองการเพื่อนําไปปรับปรุงและแกไข
ผลการดําเนินงาน (4) การบิดเบือนผลประเมินเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจบางอยาง เชน การใชผลประเมินเพื่อเปน
เครื่องมือในการของบประมาณ สําหรับขอเสนอแนะในการนําผลประเมินคุณภาพภายในและภายนอกไปใชประโยชน 
ประกอบดวย (1) จัดทําเปนนโยบายและมีการประกาศใชอยางชัดเจน ตลอดจนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพที่
ปฏิบัติไดจริงอยางเปนรูปธรรม (2) จัดทําเทมเพลตแบบฟอรมการนําผลประเมินไปใชประโยชน การสํารวจ และใหแต
ละหนวยงาน (คณะ/วิทยาลัย/สํานัก) รายงานผลโดยตรงตอคณะผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาและนําเขาที่ประชุมสภา
สถาบันเพื่อพิจารณาและใหขอเสนอแนะ (3) ศึกษาวาบุคลากรกลุมใดบางที่ตองการใชผลประเมินและเปนผล
ประเมินในเรื่องใดเพื่อสนับสนุนใหผูใชไดขอมูลที่ตองการจากผูประเมิน และ (4) คณะผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา
กํากับติดตามดูแลการนําผลประเมินไปใชประโยชนเปนระยะ (อาจจะทําทุก 3, 6, 9 และ 12 เดือน) 

 
สรุป 

แนวคิดเกี่ยวกับการใชประโยชนจากผลประเมินไดมีการศึกษาอยางกวางขวางในกลุมนักประเมิน เชน 
Borgatta (1996), Weiss (1972), Weiss & Bucuvalas (1980), Cook & Pollard (1977) และ Alkin (1975) แตจาก
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา สาเหตุที่สถาบันอุดมศึกษาไมใชประโยชนหรือนําผลประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอกไปใชประโยชนอยางคลาดเคลื่อนหรือไมถูกตองไดสงผลกระทบโดยตรงตอกระบวนการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพิกเฉยหรือไมสนใจผลประเมินคุณภาพของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา Meade, 
Morgan, & Heath (1999) ไดกลาวไววา ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา คือ ผูนําทางวิชาการ ที่มีสวนสําคัญมากที่สุดใน
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การใชประโยชนจากผลการประเมินคุณภาพ  อยางรก็ตามสาเหตุที่ผูบริหารไมสนใจผลประเมินและไมนําผลประเมิน
มาใชเปนขอมูลเพื่อการตัดสินใจอาจเนื่องมาจากมีคําตอบอยูแลวในใจ นอกจากนี้การบิดเบือนผลประเมินเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจบางอยางก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งของการนําผลประเมินไปใชประโยชนอยางคลาดเคลื่อนหรือไม
ถูกตอง นาจะตองมีกลไกการควบคุม อยางไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้เก็บขอมูลเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ทํา
ใหผลการศึกษาอาจจะสะทอนภาพไดไมชัดเจนนัก โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาสังกัดอื่น เชน สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน และสถาบันอุดมศึกษาในกํากับรัฐ  

จากผลการศึกษาพบวา การประเมินอาจไมไดใหสารสนเทศหรือผลประเมินที่ผูใชคาดหวัง ในกรณีนี้มีความ
เปนไปไดวาผูใชอาจปรับเปล่ียนหรือดัดแปลงผลประเมินเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายหรือการตัดสินใจบางอยาง และ
สงผลทําใหแสดงพฤติกรรมที่ไมโปรงใสในการใชประโยชนจากผลประเมิน เชน การเขียนขอสรุปใหมจากผลประเมิน
เดมิ (Conclusions rewritten) (House, 1980) การเลือกรายงานผลประเมินเฉพาะบางสวน (House, 1980; Weiss 
& Bucuvalas, 1980) การรายงานผลประเมินอยางงายโดยไมสนใจขอเท็จจริง (Oversimplified) การรายงานผล
ประเมินเกินจริง (Exaggerated) หรือการเผยแพรผลประเมินที่ขาดความแมนตรง (Inaccurately transmitted) 
(Weiss & Bucuvalas, 1980) นอกจากนี้พบวา การเพิกเฉยหรือละเลยตอตัวบงชี้ที่ไดคะแนนต่ําหรือมีผลการ
ดําเนินงานไมบรรลุเปาหมายยังเปนอีกสาเหตุของการใชประโยชนอยางไมถูกตอง สอดคลองกับงานวิจัยของ Cook & 
Pollard (1977) ที่คนพบวา การละเลยหรือเพิกเฉยตอผลการประเมินที่เปนศูนย (Null results) เปนสาเหตุหนึ่งของ
การใชผลประเมินอยางคลาดเคลื่อน ทั้งที่ในความเปนจริงตัวบงชี้ที่ไดคะแนนต่ําหรือมีผลการดําเนินงานไมบรรลุ
เปาหมายเปนตัวบงชี้ที่ตองไดรับการเอาใจใสและใหความสําคัญเปนพิเศษ สะทอนใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาไมได
ใหความสําคัญกับการดําเนินงานในทุกตัวบงชี้อยางเทาเทียมกัน ทําใหผลการดําเนินงานสําหรับบางตัวบงชี้ได
คะแนนต่ําหรือมีผลการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย  

อีกสาเหตุหนึ่งของการไมนําผลประเมินไปใชประโยชน คอื ผูประเมินไมไดใหขอมูลหรือขอเสนอแนะที่ผูใช
ตองการ ทําใหไมมีการนําผลประเมินไปใชประโยชน สอดคลองกับผลการศึกษาของ Alkin ในการประเมิน Federal 
Education Programs เมื่อป 1981 โดย Alkin ไดใหขอเสนอแนะไว 7 ขอ แตมี 2 ขอที่ใหความสําคัญในเรื่อง
การศึกษาความตองการของผูใชผลประเมิน และการสรางความสัมพันธที่ดี (Linkage) ระหวางผูประเมินและผูใชผล
ประเมิน (Evaluators and potential users) สวน Patton (1988) ไดใหขอเสนอแนะไววาความสนใจและความ
รับผิดชอบของผูประเมินเปนตัวแปรอธิบายที่สําคัญมากที่สุดในการใชประโยชนจากผลประเมิน  รวมไปถึงเจตนา 
(Intention) ของผูใชก็เปนอีกสาเหตุของการนําผลประเมินไปใชอยางคลาดเคลื่อน ดังนั้น การศึกษาเรื่องการนําผล
ประเมินไปใชประโยชนจําเปนตองเขาใจเจตนาของผูใชดวย Patton (1997) ไดขยายความเพิ่มเติมในหนังสือเรื่อง 
Utilization-Focused Evaluation: the New Century Text ไววาเปนหนาที่และความรับผิดชอบของผูประเมินที่จะ
วิเคราะหใหไดวาผูใชมีเจตนาตองการใชผลหรือไม และสามารถนําผลประเมินไปใชประโยชนไดอยางไร จะเห็นไดวา
เจตนาของผูใชเปนตัวแปรหนึ่งที่นาศึกษา คํากลาวของ Christina & Alkin (1999) ที่วา “The usefulness of an 
evaluation is dependent upon the intention of the user.”  นาจะใหคําตอบที่ชัดเจนสําหรับประเด็นนี้ 

จากขอเสนอแนะที่คนพบเกี่ยวกับแนวทางในการนําผลประเมินคุณภาพภายในและภายนอกไปใชประโยชน 
จะเห็นไดวาสามารถนําไปดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม ไมวาจะปนการกําหนดนโยบาย การจัดทําเปนประกาศ
มหาวิทยาลัย การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ การจัดทําเทมเพลตแบบฟอรมการใชประโยชน การสํารวจเกี่ยวกับการ
นําผลประเมินคุณภาพไปใชประโยชน การรายงานผลตอคณะผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา และการกํากับติดตามเปน
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ระยะเกี่ยวกับการนําผลประเมินไปใชประโยชน ขอเสนอแนะดังกลาวมีสวนที่คลายคลึงกับขอเสนอแนะจากผล
การศึกษาของ Alkin ในป 1984 เรื่อง Factors Common to High-Utilization Evaluations โดย Alkin ไดสรุปปจจัยที่
สงผลตอการนําผลประเมินไปใชประโยชนไวจํานวน 4 ขอ ไดแก (1) ระดับความพยายามของผูประเมิน (Level of 
evaluator effort) (2) พฤติกรรมภาวะผูนําของผูประเมิน (Evaluator’s leadership behavior) (3) การใหขอเสนอแนะ
ของผูประเมิน (Evaluator involvement in implementing recommendations) (4) ความตองการของผูใชที่ตองการ
จะใชประโยชนจากผลการประเมิน (User commitment to use)  

สําหรับขอเสนอแนะเกี่ยวกับหัวขอวิจัยที่นาศึกษา ประกอบดวย (1) การศึกษากลไกหรือวิธีการในการนําผล
ประเมินไปใชประโยชน เชน การเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best/Good 
practices) เกี่ยวกับการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก การเปดเวทีใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่ในสถาบันอุดมศึกษา เกี่ยวกับผลประเมินของแตละ
หนวยงาน (คณะ/วิทยาลัย/สํานัก) และวิธีดําเนินงานดานตางๆ การศึกษาความตองการของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholders) เพื่อสนับสนุนใหมีการใชประโยชนจากผลประเมินอยางเต็มที่ (Benneworth & Jongbloed, 2009) 
ตลอดจนการนําผลประเมินมาจัดทําเปนแผนพัฒนาคุณภาพและขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย (2) การศึกษาการ
นําผลประเมินไปใชประโยชนอยางคลาดเคลื่อนในประเด็นที่เกี่ยวของกับการเงิน (Financial Misuse) เนื่องจากเปน
สาเหตุที่ทําใหมีการบิดเบือนผลประเมินไดงายอันเนื่องมาจากการเมืองทางการประเมิน (3) การศึกษาเพื่อสรางความ
เขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวแนวคิดในเรื่องการนําผลประเมินไปใชประโยชนอยางคลาดเคลื่อน ความแตกตาง (Distinction) 
ระหวาง Misuse และ Misevaluation การศึกษาแนวทางการสรางความสัมพันธระหวางผูประเมินและผูใชผลประเมิน 
ตลอดจนการศึกษาความตองการของกลุมผูใชผลประเมินวาตองการขอมูลอะไรบางและนําไปใชประโยชนอยางไร 
และ (4) การศึกษาวิเคราะหหาแนวทางในการลดสถานการณของการประเมินที่ไมจริง 6 ประการ (Pseudo-
evaluation) ไดแก (1) Eye-wash การเลือกเฉพาะสวนที่ดูดี (2) White-wash การปกปดสวนที่ลมเหลว (3) 
Submarine การทําลายโดยไมคํานึงถึงคุณคา (4) Posture การใชการประเมินเพื่อใหดูดีในสายตาสาธารณชน (5) 
Postponement การใชการประเมินเพื่อชะลอเรื่องสําคัญที่จําเปนตองดําเนินการ และ (6) Substitution การปลอม
แปลงสวนที่ผิดพลาด (Suchman, 1967)  
 
คําขอบคุณ 

ขอขอบคุณสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน และนาวาตรีหญิง ดร.กิตติยา เอ็ฟฟานส ที่ใหโอกาสผูวิจัยไดลงพื้นที่
ประเมินสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 21 แหง ทําใหไดรับขอมูลที่เปนประโยชนตอการเขียนบทความเรื่องนี้ ขอขอบคุณ
ผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาทกุทานที่ผูวิจัยไดสัมภาษณ และขอขอบคุณผูรวมทีม
ประเมินทุกคนที่ไดใหประสบการณและแนวปฏิบัติที่ดีของการทําหนาที่การเปนผูประเมินคุณภาพภายนอก 
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การมีสวนรวมของเกษตรกรในการจัดการน้าํชลประทาน: กรณศึีกษาโครงการชลประทาน
กิโลเมตรที ่6 อําเภอชัยธานี นครหลวงเวียงจนัทน                                                        
The participation of farmers on irrigation water management: A case study of the 6th Km  
irrigation project, Xaythany District, Vientiane City 
 
เสริมสิทธิ สุมุณธา1  และสาโรช  อังสุมาลิน2                                                                                                       
Seumsitthi Soumountha1 and Saroj Aungsumalin2    
 
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวตัถปุระสงค เพื่อศึกษาสถานสภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจ สังคม ความรูความเขาใจ ระดับการมสีวน
รวมของเกษตรกร และปจจัยตางๆ ที่มีความสัมพนัธกับการมสีวนรวมของเกษตรกร ขอมูลปฐมภมูทิี่ใชในการศกึษาไดเก็บ
รวบรวมโดยใชแบบสอบถามสมัภาษณหัวหนาครัวเรือนหรือผูแทนครัวเรือน จํานวน 128 ครัวเรือน และวิเคราะหขอมูล
ทางสถติิ โดยหาคารอยละ คาเฉลีย่ และคาไควสแควร ผลการศึกษา พบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย อายตุ่ํากวา 
45 ป จบการศึกษาระดับประถมศกึษา อาชีพหลัก คือ การทาํนา อาชีพรอง คือ การรับจางทั่วไป ไมมีประสบการณ มี
แรงงานในครัวเรือน 1-2 คน ขนาดพื้นที่รับน้ํานอยกวา 3 ไร เปนเจาของที่ดินเอง ระยะทางจากพื้นที่การเกษตรถึงคลองสง
น้ํานอยกวา 500  เมตร มีรายได 32,000-52,000 บาทตอป ไมมีหนี้สิน ไมมีตําแหนงใดๆ ทางสังคม เปนสมาชกิกลุมผูใช
น้ําชลประทาน ไดรับขอมูลขาวสารจากผูนําชุมชนหรือหอกระจายขาว ตดิตอเจาหนาที่นอยกวา 3 ครั้ง ไดรับการฝกอบรม 
2-3 ครั้ง ในดานความรูความเขาใจในสวนของสิ่งที่จําเปนตองรู พบวา  เกษตรกรสวนใหญรูวาบุคคลหรือหมูคณะใดถาทํา
การขุดเจาะคูคลองหรือใชสารเคมีเพื่อปองกันศตัรูพืช โดยขาดความรับผิดชอบแลวจะตองถูกเรยีกมากลาวเตือนหรือถูก
ลงโทษทางวินัย สวนความรูความเขาใจในสิ่งที่ควรรูพบวา เกษตรกรสวนใหญเขาใจวางานชลประทานชวยทําใหเกษตรกร
มีน้ําใชเพื่อการเกษตรอยางเพยีงพอ สําหรับระดับการมีสวนรวมของเกษตรกร โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ปจจัยที่
มีความสัมพันธกับการมีสวนรวม ไดแก เพศ อาชีพหลัก จํานวนแรงงานในครัวเรือน ขนาดพื้นที่รับน้ําชลประทาน ภาระ
หนี้สิน และการไดรับขอมูลขาวสาร สวนปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับการมสีวนรวม ไดแก อายุ ประสบการณดานการ
จัดการน้ําชลประทานและสถานภาพหรือเคยเปนผูนําทางสังคม                                                                                                                 
คําสําคัญ : การมีสวนรวม  น้ําชลประทาน  การจัดการ 
 
Abstract 
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The objectives of this research were to study socio-economic conditions, to study the level of under- 
standing and the participation in irrigation water management, and to figure out the factors correlating to the 
participation of farmers in irrigation water management. The data were collected from inter- viewing 128 head of 
sample households by using questionnaires. The analyses were done in terms of both descriptive and quantitative. 
The description was done in the form of quantity, percentage and average. Chi-square was the statistical tool for 
quantitative analysis. It  was found that most of the head of households were male, had , on the average, 45 
years of age, finished primary school. Growing rice was their main occupation and selling out labor was the 
main secondary occupation. There were 1-2 adult labor forces in any household. The average size of land 
holding was less than 3 rai. Most households owned their agricultural land. The distance from land to the 
irrigation canal was less than 500 meters. The households had an annual income between 32,000- 52,000 
baht, had no debt, and had no social position in the villages. However, they were members of water user 
groups, got the news from village leaders and through public announcements, contacted with extension 
officers 2-3 times, and attended trainings 2-3 times. The study on the level of understanding in irrigation water 
management comprised of two parts. With regard to the necessary part, it was found that if anyone or any 
group is cheating by secretly digging any unapproved canal, and/or applying chemical harmfully would be 
reprimanded and/or pay penalty fees. Regarding the sufficient part, most farmers realized that the irrigation 
would provide sufficient water for cultivation. The study found that the overall participation in irrigation water 
management of farmers was at the moderate level. However, the participation in terms of receiving water was 
at the high level.  The Chi-square analysis revealed that sex, main occupation, number of household labor, 
size of irrigated land, indebtedness and the receiving of information correlated with the level of participation. 
Yet, age, experiences in irrigation water management and social position did not correlate with the level of 
participation.                                                                                                                                                             
Keywords : participation, water irrigation, management         
 
คํานาํและวัดถุประสงค                                                                                          
เนื่องจากความตองของรัฐบาลสาธารณรัฐ ประชาธิประไตย ประชาชนลาว (สปป. ลาว)  จะใหประเทศหลุดพนออกจาก
ความยากจน จึงมีเปาหมายกระตุนการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ โดยมุงสงเสริมการผลิตทางดานการเกษตรเปนหลัก 
ในความเปนจริง สปป. ลาว มีพื้นที่ทําการเกษตรมาก แตผลิตไดเพียงแคพอกิน สาเหตุมาจากการขาดแคลนน้ําและยัง
ตองพึ่งพาสภาพดินฟาอากาศเปนหลัก ดวยเหตุนี้ในป พ.ศ 2531 รัฐบาลจึงไดขอความชวยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุนรวมเปน
เงินทั้งสิ้นประมาน 989.4 ลานบาท โดยผานองคการ (JICA) Japan International Cooperation Agency เพื่อสราง      
ระบบชลประทานและติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ในการสนองน้ําแกพื้นที่การเกษตรในเขตตัวเมือง นครหลวงเวียงจันทน ประมาณ 
16,875 ไร ปจจุบันพื้นที่การเกษตรกรโดยสวนใหญของโครงการเปนเขตพัฒนาและมีการขยายตัวอยางรวดเร็วทั้งทาง 
ดานเศรษฐกิจและสังคม ทําใหพื้นที่บางสวนไมไดทําการเกษตรบางสวนอยูทายคลอง บางสวนไดถูกถมเพือ่หนัไปทาํอยาง
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อ่ืนหรือไมก็ทิ้งใหวางเปลา เกษตรกรบางบานไมใหความมือเทาที่ควร เชน ไมทําความสะอาดคลอง ปลอยทิ้งพื้นที่ไปไมทํา
การผลิตใดๆ นอกจากนี้ ยังมีการลักลอบขุดคลองตอทอตามลําพังเพื่อนําน้ําเขาสูพื้ที่เพาะปลูกทําใหคนที่อยูทายคลองสง
น้ําชลประทานไมไดรับน้ํา จึงทําใหเกิดความขัดแยงในการใชน้ํา ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาในเรื่องการ
มีสวนรวมในการจัดการน้ําชลประทานเพื่อเปนแนวทางที่ถูกตองและเหมาะสมในการแกไขปญหารวมกันระหวาง
เจาหนาที่ รัฐและกลุมเกษตรกรการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของเกษตรกรในการจัดการน้ําชลประทานโครงการ
ชลประทานกิโลเมตรที่ 6 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสถานสภาพทั่วไป เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร ศึกษา
ความรูความเขาใจของเกษตรกรในการจัดการน้ําชลประทาน   ศึกษาระดับการมีสวนรวมของเกษตรกรในการจัดการน้ํา
ชลประทาน และศึกษาปจจัยตางๆ ที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของเกษตรกรในการจัดการน้ําชลประทาน 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย                                                                                                                                                                 
การกําหนดกลุมตัวอยาง                                                                                                                                                            
การวิจัยครั้งนี้ ไดใชสตูรคํานวนขนาดตัวอยางของ Jaeger (Jaeger, 1984 : 59) ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 128 ครัวเรือน 
จากจํานวนประชากรทั้งหมด 482  ครัวเรือน ซ่ึงเปนหมูบานที่ไดรับประโยชนโดยตรงจากโครงการชล ประทานกิโลเมตรที่ 
6 สตูรการคํานวณกลุมตัวอยาง ดังนี ้

n  =      
 

n  =  คือ ขนาดของตัวอยาง                                                                                                                                     
P  = คือ สดัสวนในประชากรมีคาเทากับ 0.5                                                                                                           
N  =  คือ ขนาดของประชากรมีคาเทากับ 482                                                                                                          
t  =  คือ คาสถติทิดสอบมคีาเทากับ 1.28                                                                                                                   
e  =  คือ ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางมีคาเทา กับ 0.05   

 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางในแตละหมูบานโดยแยกหมูบานอยางเปนสัดสวนตามสตูร  (สุบงกช, 2526) ดังนี ้
 

โดยที่   n1 คือ ขนาดตัวอยางในแตละหมูบาน 
n คือ ขนาดของกลุมตวัอยาง                                                                                                                                            
N1 คือ จํานวนครัวเรือนในแตละหมูบาน                                                                                                                          
N คือ จํานวนครัวเรือนจากหมูบานที่เลอืกเปนหมูบานตวัอยาง ทั้ง 4 หมูบาน 
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ตารางที่ 1  แสดงรายละเอียดของจํานวนกลุมตวัอยางเกษตรกรในแตละหมูบาน 
 

ชื่อหมูบาน ขนาดประชากร (ครัวเรือน) ขนาดประชากรที่จะเก็บรวบรวมจริง (ครัวเรือน) 
ชัย 147 42 
ดานชาง 101 32 
นาแค 162 31 
โนนบอแกว 72 23 

รวม 482 128 
 
การวิเคราะหขอมูล                                                                                                                                                   
ผูวิจัยไดนําขอมลูจากการสมัภาษณเกษตรกร ทั้งหมดจํานวน 128 ชุด มาลงระหัสประมวลผลโดยใชคอมพิวเตอร สถิติที่
ใชในการนําเสนอ และการศึกษาขอมูล ดังนี้       

1. การวิเคราะหในเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) เปนการวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมมา ไดแก  
1.1 สถานภาพทัว่ไป เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร โดยนํามาหาคาจํานวนและรอยละ 

                1.2 ความรูความเขาใจของเกษตรกรในการจัดการ น้ําชลประทาน โดยนํามาหาคาจํานวนและรอยละ ทั้งนี้
ผูวิจัย ไดแบงเกณฑวัดระดับคะแนนของความรูความเขาใจของเกษตรกร ดังนี้ 

คะแนน (รอยละ) 0 – 30  มีความรูความเขาใจนอย                                                           
คะแนน (รอยละ) 31 – 60  มีความรูความเขาใจปานกลาง                                          
คะแนน (รอยละ) 61 – 100  มีความรูความเขาใจมาก 

                 1.3 ระดับการมีสวนรวมของเกษตรกรในการจัด การน้ําชลประทาน โดยนํามาหาคาจํานวน รอยละและ
คาเฉลี่ย ในการวัดระดับการมีสวนรวมของเกษตรกรในการจัดการน้ําชลประทาน วัดโดยการใหคะแนนตามระดับในการมี
สวนรวม ซึ่งผูใหสัมภาษณระบุคําตอบวา มีสวนรวมมาก มีสวนรวมปลานกลาง มีสวนรวมนอยหรือไมมีสวนรวมเลย โดย
กําหนดคะ แนนได ดังนี้  

- มีสวนรวมมาก มีคาคะแนนเทากับ  3 
- มีสวนรวมปลานกลาง มคีาคะแนนเทากับ     2                                                                           
-      มีสวนรวมนอย มคีาคะแนนเทากับ   1                                                                                         
-      ไมมีสวนนรวมเลย มคีะแนนเทากับ  0 
แลวนําคะแนนการมีสวนรวมของเกษตรกรมาแปรผลเพื่อหาคาระดับการวัดการมีสวนรวม โดยนําคะแนนเฉลี่ย

เปนชวงๆ เพื่อพิจารณาการตีความหมายของระดับการมีสวนรวมของเกษตรกร ดังนี้ 
 
 
คะแนนเฉลี่ย  =  ----------------------------------------------    =   -------------  =  0.75 
              

       คะแนนสูงสุด –  คะแนนต่ําสดุ 

จํานวนชั้น 

3-0 

4 
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โดยนําคะแนนมาแบงเปน 4 ชวง ไดแก  
- คาเฉลี่ย  2.26 – 3.00 มีสวนรวมในการจัดการน้ําชลประทานระดับมาก                                                    
-      คาเฉลี่ย  1.51 – 2.25  มีสวนรวมในการจัดการน้ําชลประทานระดับปานกลาง                                        
-      คาเฉลี่ย  0.76 – 1.50  มีสวนรวมในการจัดการน้ําชลประทานระดับนอย                                                   
-      คาเฉลี่ย  0.00 – 0.75  ไมมีสวนรวมเลยในการจดั การน้ําชลประทาน 

               1.4 ปญหาและอุปสรรค ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของเกษตรกรในการจัดการน้ําชลประทานโดยนํามาหา
จํานวนและคารอยละ  
          2. การทดสอบสมมติฐานระหวางปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของเกษตรกรในการจัดการน้ําชลประ 
ทาน โดยใชคาทดสอบไคสแควร (Chi-Square Test) กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่น 
95 เปอรเซ็นต  
 
ผลการวิจัย 
สวนที่ 1  สถานภาพทั่วไป เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร 
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางเกษตรกรสวนใหญเปนเพศชายคิดเปนรอยละ 67.2 มีอายุต่ํากวา 45 ป คิดเปนรอยละ 
53.2 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 50.0 อาชีพหลักทํานา คิดเปนรอยละ 74.3 มีอาชีพรอง คือ รับจาง
ทั่วไป คิดเปนรอยละ 63.0 ไมมีประสบการณดานการจัดการน้ําชลประทาน คิดเปนรอยละ 58.6 มีจํานวนในวัยแรงงานใน
ครัวเรือนนอยกวา 3 คน คิดเปนรอยละ 43.8 มีขนาดพื้นที่ที่ไดรับการจัดสรรน้ํานอยกวา 4 ไร คิดเปนรอยละ 44.5 
เกษตรกรเองเปนเจาของที่ดิน คิดเปนรอยละ 63.3 ขนาดพื้นที่ถือครองระหวาง 3-4 ไร คิดเปนรอยละ 42.2 ระยะหางพื้นที่
การเกษตรถึงคลองสงน้ําต่ํากวา 500 เมตร คิดเปนรอยละ 84.4 ปลูกขาวมากที่สุด คิดเปนรอยละ 84.4 ขนาดพื้นที่เพาะ 
ปลูกระหวาง 4-5 ไร คิดเปนรอยละ 40.6  มีรายไดจากอาชีพหลัก (โดยไมไดหักคา ใชจาย) นอยกวา 32,000 บาทตอป คิด
เปนรอยละ 75.0  มีรายไดจากอาชีพรองระหวาง 8,000-28,000 บาทตอป คิดเปนรอยละ 54.2 ไมหนี้สิน คิดเปนรอยละ 
82.0 ไมมีตําแหนงใดๆ ทางสังคม คิดเปนรอยละ 57.0 ไมไดเปนสมาชิกกลุมอื่นที่นอกจากกลุมผูใชน้ํา คิดเปนรอยละ 
95.3 เคยติดตอเจาหนาที่นอยกวา 3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 37.50  ไดรับการฝกอบรมจากเจาหนาที่ 2-3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 
38.6 เคยไดรับการสงเสริมจากเจาหนาที่เกี่ยวกับการปลูกพืชใหเหมาะสมกับการใชน้ํา 2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 40.0 ไดรับ
ขอมูลขาวสารจากผูนําชุมชนหรือหอกระจายขาว คิดเปนรอยละ 73.5 
สวนที่ 2  ความรูความเขาใจของเกษตรกรในการจัดการน้ําชลประทาน 
สิ่งจําเปนที่เกษตรกรตองรูภาพรวมมีความรูความเขาใจอยูในระดับปานกลาง พบวา โดยสวนใหญมีความรูความเขาใจวา
บุคคลหรือหมูคณะทําการขุดเจาะคูคลองและใชสารเคมีเพื่อปองกันสัตรูพืชที่ขาดควารับผิดชอบจะ ตองถูกเรียกมากลาว
เตือนโดยผูใหญบานและหัวหนากลุมเกษตรกร คิดเปนรอยละ 68.7 (ครั้งที่ 1 ซอมแซมคืนและเสียคาปรับ ครั้งที่ 2 กลาว
เตือนและเสียคาปรับ 2 เทาของครั้งที่ 1ครั้งที่ 3 ดําเนิน คดี) และสิ่งที่เกษตรกรควรรูภาพ รวมมีความรูความเขาใจอยูใน
ระดับมาก พบวา โดยสวนใหญมีความรูความเขาใจวางานชลประทานมีสวนชวยทําใหเกษตรกรมีน้ําใชเพื่อการเกษตร
อยางเพียงพอ คิดเปนรอยละ 85.2  
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สวนที่ 3  ระดับการมสีวนรวมของเกษตรกรในการจัดการน้ําชลประทาน 
ภาพรวมระดับการมีสวนรวมของเกษตรกร พบวา อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยรวม 2.25 โดยการมีสวนรวมไดรับ
ประโยชนจากการจัดสรรน้ําชลประทานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 2.52 รองลงมา คือ การมีสวนรวมในการวาง
แผนการใชน้ําชลประทานอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.13 และการมีสวนรวมในการดูแลบํารุง รักษาระบบชล 
ประทานอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียนอยที่สุด 2.11 
สวนที่ 4  ปจจัยตางๆ ที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของเกษตรกรในการจัดการน้ําชลประทาน 
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวม ไดแก เพศ อาชีพหลัก จํานวนแรงงานในครัวเรือน ขนาดพื้นที่รับน้ําชล ประทาน 
หนี้สินและการไดรับขอมูลขาวสาร สวนปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัดการน้ําชลประทาน ไดแก 
อายุ ประสบการณดานการจัดการน้ําชลประทานและสถานภาพหรือเคยเปนผูนําทางสังคม 
สวนที่ 5  ปญหาและอุปสรรค ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของเกษตรกร                                                                 
จากการศกึษา พบวา โดยสวนใหญเปนปญหาเกี่ยวกับปริมาณน้ําไมเพยีงพอ คดิเปนรอยละ 55.50 ศัตรูพืช คดิเปนรอย
ละ 73.94 และเจาหนาที่ไมคอยลงมาตดิตามหรอืชี้แนะเกษตรกร คิดเปนรอยละ 48.32 ควรมีการปรับปรุงรอบเวรการสง
น้ํา คิดเปนรอยละ 52.00 และขอเสนอแนะวาควรเพิ่มจํานวนครั้งในการสงน้ํา คดิเปนรอยละ 36.40  
 
สรุป 
จากการศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการน้ําชลประทาน พบวา โดยภาพรวมการมีสวนรวมของเกษตรกรอยูในระดับปาน
กลางหรือพอใช นั่นคือ ควรมีการปรับปรุงแกไขในสวนที่ยังบกพรองในบางประเด็นเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมมากกวาเดิม 
เชน การประชาสัมพันธการดําเนินงานในเรื่องกลุมผูใชน้ําชลประทานอยางสม่ําเสมอ นอกจาก นี้ ควรสรางแนวทางใหม
เพื่อใหเกษตรกรมีความรูสึกรับผิดชอบและความเปนเจาของโครงการคนหนึ่ง โดยเปดโอกาสใหเกษตรกรเขามามีสวนรวม
ในการริเริ่มการตัดสินใจ การปฎิบัติงานและรับผิดชอบเรื่องตางๆ อันที่มีผลกระทบถึงเกษตรกรโดยตรง ทําใหการดําเนิน
แผนงานตางๆ ของโครงการเปนไปตามจุดหมายปลายทางที่วางไว ซึ่งมีผลชวยใหเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองไดใน
ระยะยาว โดยไมตองรอคอยการพึ่งพาความชวยเหลือจากหนวยงานของภาครัฐอีกตอไป สําหรับสิ่งจําเปนที่เกษตรกรตอง
รู ซ่ึงเปนกฎระเบียบที่กําหนดรวมกันระหวางเจาหนาที่กับกลุมเกษตรกรที่ไดตกลงกัน พบวา โดยภาพรวมมีความรูความ
เขาใจอยูในระดับปานกลาง นั่นคือ เจาหนาควรมีการปรับปรุงแกไขในสวนที่ยังบกพรองในบางประเด็น โดยเฉพาะการ
ประชาสัมพันธหรือการเผยแพรกฎระ เบียบตางๆ ใหกับเกษตรกรบางรายที่ยังไมเขาใจในรายละเอียดอยางทั่วถึง เชน ผาน
ทางวิทยุ โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพและอื่นๆ นอกจากนี้ ควรมีจัดประชุมรวมกับกลุมเกษตรกรที่ใชชลประทานอยางเปดกวาง
เพื่อแลกเปรี่ยนความคิด เห็นและขอเสนอแนะในการที่จะแกปญเกิดข้ึนอยางเปนประจําและสม่ําเสมอ สําหรับสิ่งจําเปนที่
เกษตรกรควรรู ซึ่งเปนความรูที่มาจากทฤษฎีเกี่ยวกับเทค นิคในการจัดการน้ําชลประทาน พบวา โดยภาพรวมมีความรู
ความเขาใจอยูในระดับนอย นั่นคือ เจาหนาที่ควรมีการเรงปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมโดยดวน เพื่อใหเกษตรกรไดเห็น
คุณคาและตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการน้ําชลประ ทาน เจาหนาที่ควรลงใกลชิดกับเกษตรกรใหทั่วถึงและมากขึ้น 
พรอมทั้งสงเสริมใหความรูแกกรรมการกลุมบริหารการใชน้ําชลประทานใหเปนผูมีภาวะผูนํา โดยจัดหาวิทยากรมาทําการ
ฝกอบรมสัมนาและมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับกลุมอ่ืน  เชน การจัดฝกอบรมใหความรูทั้งภาค ทฤษฎีหรือแนะนํา
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เทคนิคใหมๆ ในการจัดการน้ําหรือวิธีการปลูกพืชที่ใชน้ําปริมาณนอยและจากการศึกษาครั้งนี้  สําหรับปจจัยตางๆ ที่มีและ
ไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัดการน้ําชลประทาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ เกิดจากตัวเกษตรกรเองมีความเคย
ชิน ซ่ึงมักจะเปนผูรับบริการ เลยมีคานิยมและทัศนคติวารัฐบาลจะเปนผูใหความชวยเหลืออยูตลอด ทําใหพวกเขา
เหลานั้นเกิดความรูสึกแบบตองการพึ่งพาอยูตลอดเวลา โดยไมทราบหรือมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับโครงการและแผนพัฒนา ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยว ของของรัฐรวมทั้งคณะกรรมการกลุมบริหารการใชน้ํา
ชลประทานควรกําหนดนโยบายใหความชวยเหลือ เชน ภาระหนี้ สินของเกษตรกร รัฐควรหาแหลงเงินกูที่มีอัตราดอกเบี้ย
ต่ําหรือยืดเวลาการชําระคาบริการน้ําชลประทาน สําหรับเจาของที่ดินที่ปลอยทิ้งไววางเปลาโดยไมเกิดประโยชน รัฐควรใช
มาตรการและกฎขอบังคับตอเจาของที่ดินที่ปลอยทิ้งไวมาจัดสรรใหเกษตรกรที่มีความตองการทําการเกษตรตามกําลัง
ความสารถที่ทําได พรอมทั้งจัดสรรปริมาณน้ําใหเพียงพอตามความตองการกับชนิดพืชที่ปลูก  
 
คําขอบคุณ 
การวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยดีเนื่องจากไดรับความกรุณาจากหลายฝาย ในโอกาสนี้ใครขอกราบขอบพระคุณ     
รองศาสตราจารย ดร.สาโรช  อังสุมาลิน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก รองศาสตราจารย วินัย อาจคงหาญ อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ที่กรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา และตรวจสอบแกไขงานวิจัยฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณดวยดี 
ขอขอบพระคุณเกษตรกรกลุมตัวอยาง ทั้ง 4 หมูบาน ที่ไดสละเวลา กรุณาตอบแบบสอบถาม และมีสวนเกี่ยวของในการ
ใหขอมูลตาง ๆ ที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอการวิจัยในครั้งนี้  
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การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศกับการแพรกระจายเทคโนโลยี กรณีศึกษาประเทศไทย 
Foreign direct investment and technology spillovers: a case study of Thailand 
 
พีระวัฒน แพบุญประเสริฐ1  
Peerawat  Pabunprasert1  
    
บทคัดยอ 
 เนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหมีการ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในสัดสวนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งนาจะสงผลดีตอภาคอุตสาหกรรมการผลิต จากการไดรับ
ประโยชนจากการถายทอดเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพจากประเทศผูลงทุน ซึ่งจะทําให
เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยสูงขึ้น อีกทั้งการเขามาของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศยัง
กระตุนการแขงขันซึ่งทําใหผูประกอบการตางๆ มีการพัฒนาทั้งดานผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตเพื่อรักษาสวน
แบงตลาดของตนเอาไว ในการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาผลกระทบจากการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ
ตอนวัตกรรมภายในประเทศรวมถึงประสิทธิภาพการผลิตผานปจจัยทุนและปจจัยแรงงานของภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตของไทยจํานวน 7 อุตสาหกรรมโดยศึกษาในชวง ป 2542 ถึงป 2549 โดยวิธีเชิงปริมาณและคาดประมาณดวยวิธี
กําลังสองนอยสุด และผลการศึกษาเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายถึงกิจกรรมการทําวิจัยและพัฒนา การมีนวัตกรรม รวมถึง
ปญหาและอุปสรรคในการทําวิจัยและพัฒนาของกิจการตางๆ 
 ผลการศึกษาพบวาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศสงผลตอการเพิ่มขึ้นของนวัตกรรมในประเทศรวมถึง
สงผลตอการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการผลิตทางดานปจจัยทุนแตปจจัยแรงงานกลับใหผลที่ตรงกันขาม สวน
นวัตกรรมที่คิดคนขึ้นสงผลตอการเพิ่มขึ้นของผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม สวนการศึกษาเชิงพรรณนาพบวาบริษัท
ไทยที่รวมทุนกับตางชาติสวนใหญไดรับการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัทที่รวมทุนดวย สวน
บริษัทไทยอื่นๆที่ไมไดรวมทุนกับตางชาติไดรับขอมูลและองคความรูรวมถึงเทคโนโลยีการผลิตโดยผานทางการ
แขงขัน นอกจากนี้พบวาบริษัทที่ไมมีกิจกรรมวิจัยและพัฒนาสามารถออกผลิตภัณฑใหมสูตลาดไดโดยการปรับ
องคกรเพื่อรองรับแนวโนมความตองการของผูบริโภคและการแขงขัน 
คําสําคัญ : การแพรกระจายเทคโนโลยี การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ การวิจัยและพัฒนา 
 
Abstract 
 Due to the continuous growth of Thailand’s manufacturing industry, foreign direct investment 
(FDI) is constantly increasing. This possibly leads to the improvement of the manufacturing technology 
from technology transfer. Moreover, FDI stimulates more competition among firms since each 
manufacturer has to develop new product and production process to maintain market share. 
 This study has examined the impact of FDI to change in Thailand’s innovations and productivity 
of labor and capital. Seven Thailand manufacturing industries are researched quantitatively from 1999 to 
                                          
1 คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
  Faculty of Economics Chulalongkorn University  
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2006 by LS method. In addition, descriptive study explores current status of R&D several number of 
innovation in various aspects, for instance, research and development activity and R&D problem. 
 The result shows that FDI affects innovation. Moreover, FDI increases productivity of capital and 
decreases productivity of labor in Thailand’s industries. The descriptive study finds that most joint 
ventures undertaken by domestic and foreign companies obtain knowledge and technology from 
technology transfer while non-joint ventures obtain knowledge and technology from competitiveness. The 
study also finds that non-R&D firms can launch new product by improving their organization in order to 
satisfy customers and compete in the market. 
Keywords : Technology Spillovers , FDI , R&D 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

ปจจุบันความรูและเทคโนโลยีเปนส่ิงที่สําคัญอยางมาก  โดยเฉพาะเรื่องของการวิจัยและพัฒนารวมทั้ง
นวัตกรรมใหมๆ ความรูและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นนั้นปฏิเสธไมไดเลยวานอกจากการสะสมความรูจากการลองผิดลอง
ถูกมาเรื่อยๆแลว  ยังไดรับผลกระทบจากแหลงความรูภายนอกโดยเฉพาะในกรณีของประเทศไทยซึ่งเปนประเทศ
กําลังพัฒนา  เทคโนโลยียังอยูในระดับปานกลางในการพัฒนาเทคโนโลยีจึงจําเปนตองรับความรูและเทคโนโลยีที่
กาวหนากวาจากตางประเทศ  โดยอาศัยการถายทอดความรูและเทคโนโลยีผานกิจกรรมระหวางประเทศ ซึ่งการ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศนั้นส่ิงที่สงผานมาดวยนอกจากเงินลงทุนแลวยังมีเทคโนโลยี ความรู รวมถึง
กระบวนการจัดการซึ่งมีประสิทธิภาพโดยผลที่เกิดขึ้นกอใหเกิดการพัฒนาคนพัฒนาแรงงานเพื่อรองรับเทคโนโลยี
ดังกลาว  โดยผลกระทบเกิดขึ้นจะกระจายไปสูทุกภาคสวนของเศรษฐกิจโดยเฉพาะกลุมอุตสาหกรรม ในปจจุบัน
ประเทศกําลังพัฒนาในแถบเอเชียเปนที่สนใจของประเทศพัฒนาแลวเปนอยางมาก เนื่องจากเปนแหลงวัตถุดิบและ
คาจางแรงงานต่ํา ทําใหเกิดการแขงขันการดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศภายในภูมิภาค ดวยการพัฒนา
สาธารณูปโภค เทคโนโลยีพื้นฐาน รวมทั้งการใหสิทธิพิเศษจูงใจ เนื่องจากเชื่อวาจะทําใหเกิดการผลิต การจางงาน 
และการพัฒนาเทคโนโลยี โดยนวัตกรรม(Innovation) ในการศึกษานี้มีความหมายครอบคลุมกิจกรรม 3 ขั้นตอน ซึ่ง
อางอิงจาก Methakunavut(1999) ซึ่งนวัตกรรมเปนสวนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Technological 
Change) ไดแก  

1.  การประดิษฐ (Invention) คือการคิดหาแนวทางใหมในการสรางสิ่งที่ไมเคยมีมากอนหรือมีอยูแลว โดย
ใชความรูที่มีอยูหรือความรูใหมก็ได กิจกรรมการประดิษฐนั้นตองการการทําวิจัยและไปจดเปนสิทธิบัตร (Patent) ซึ่ง
ผูประดิษฐสามารถนําไปใชในเชิงพาณิชย การประดิษฐเปนส่ิงที่ใชในกระบวนการพัฒนานวัตกรรม แตในขั้นตอนการ
ประดิษฐนี้ไมอาจทําใหประสบความสําเร็จในทางการคาและเทคโนโลยีได 

2.  นวัตกรรม (Innovation) กระบวนการพัฒนาแนวคิดใหมๆ ไปสูการเปนสินคาและกระบวนการผลิตในเชิง
พาณิชย โดยนวัตกรรมนั้นแบงไดเปน 2 ประเภทคือ 
 2.1 นวัตกรรมดานการผลิต (Product Innovation) คือสินคาใหมหรือสินคาที่ดีกวาที่ถูกผลิตและขาย 
นวัตกรรมสินคามีความสําคัญกับยุคสมัย การแนะนําและแพรกระจายสินคาใหมๆนั้นอาจเปนยี่หอแรกของโลกหรือ
อาจเปนของใหมสําหรับประเทศหรือระดับบริษัทก็ได นวัตกรรมดานการผลิตนั้นเปนไดทั้งสินคาและบริการ 
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     2.2 นวัตกรรมดานกระบวนการผลิต (Process Innovation) เปนหนทางใหมในการผลิตสินคาและบริการ 
ซึ่งอาจจะสัมพันธกับยุคสมัย การแนะนํา และแพรกระจายกระบวนการผลิตใหม โดยตัวสินคาอาจไมมีการ
เปล่ียนแปลง นวัตกรรมดานการผลิตเปนเทคโนโลยีหรือองคกร นวัตกรรมดานกระบวนการผลิตในสวนของเทคโนโลยี
คือหนวยของทุนที่แทจริงหรือก็คือวัตถุดิบ ซึ่งถูกปรับปรุงผานทางการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ซึ่งนําไปสูการเติบโต
ของประสิทธิภาพการผลิต ขณะที่นวัตกรรมดานการผลิตในสวนขององคกรนั้นทําใหการทํางานขององคกรมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 นวัตกรรมดานผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตมักไปดวยกัน  สินคาใหมของบริษัทหนึ่งอาจเปนกระบวนการ
ผลิตใหมของอีกบริษัทหนึ่ง  บริษัทจัดหาเทคโนโลยีใหมไดโดยการซื้อเทคโนโลยีในรูปแบบของเครื่องจักร อุปกรณ  
ดังนั้นผูขายสินคาทุนที่มีเทคโนโลยีเปนสวนประกอบจึงมีนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ  และผูซื้อสินคาทุนนั้นจะมี
นวัตกรรมดานกระบวนการผลิต 
 3.  การแพรกระจายหรือการลอกเลียนแบบ (Spillover or Imitation) คือกระบวนการที่สินคาหรือ
กระบวนการผลิตใหมถูกแพรหลายหรือแพรกระจายไปทั่วตลาดหรือผูผลิตรายอื่น ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมที่มีตอ
ระบบเศรษฐกิจเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้   

  งานศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะศึกษาถึงการแพรกระจายเทคโนโลยีจากการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศที่มีตออุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศไทยผานทางการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและประสิทธิภาพ
การผลิตของปจจัยการผลิต 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ในการศึกษาผลกระทบจากการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศกับการถายทอดเทคโนโลยี    จะแยกการ
วิเคราะหเปน 3 สวนคือ ทางดานนวัตกรรมโดยจะวิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศกับ
การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมโดยใชจํานวนสิทธิบัตรเปนตัวแทนของนวัตกรรม การวิเคราะหสวนที่ 2 จะใช
ประสิทธิภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (Total factor productivity) และสวนที่สามจะเปนขอมูลจากการสํารวจ
ภาคสนามเกี่ยวกับกิจกรรมการวิจัยและพัฒนารวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมของกิจการในภาคอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่ง
จะนําขอมูลที่ไดจากทั้ง 3 สวนมาวิเคราะหการถายทอดเทคโนโลยี 
1. การวิเคราะหทางดานนวัตกรรมจะกําหนดฟงกชันนวัตกรรมเปนดังนี้ 

it it it it it itPatent l K FDI uα λ φ σ= + + + +  
โดยที่ i = 1, 2, 3…, 7   โดย i คือประเภทอุตสาหกรรม ไดแก 
1.  อาหาร   2.  ส่ิงทอ 

 3.  โลหะและอโลหะ  4.  อุปกรณไฟฟา 
 5.  เครื่องจักรและอุปกรณขนสง 6.  เคมีภัณฑ 
 7.  ผลิตภัณฑปโตรเลียม 
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2.  การวิเคราะหทางดานประสิทธิภาพการผลิตของปจจัยการผลิตจะกําหนดฟงกชันเปนดังนี้ 
 1 2 3it it it it itY K L Patentα β β β ε= + + + +  

โดยที่  1 11 12

2 21 22

( )
( )

it it

it it

f FDI FDI
g FDI FDI

β β β
β β β

= => +
= => +

 

11 12 21 22 3( ) ( )it it it it it it it itY FDI K FDI L Patentα β β β β β ε∴ = + + + + + +  
 โดยที่  itY  คือผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 

itK คือ ทุนสะสม itL   คือ จํานวนแรงงานในแตละภาคอุตสาหกรรม 
             itPatent  คือ จํานวนสิทธิบัตร itFDI  คือ มูลคาการลงทุนจากตางประเทศ 
  itl  คือ จํานวนนักวิจัยในแตละภาคอุตสาหกรรม 
3. การสํารวจากสนาม ซึ่งจะทําการสํารวจและสัมภาษณเจาของหรือผูจัดการของกิจการในภาคอุตสาหกรรมตางๆถึง
กิจกรรมการทําวิจัยและพัฒนา การมีนวัตกรรม แหลงขอมูลและเทคโนโลยี ทั้งภายในองคกร และภายนอก อาทิ การ
รวมทุนกับตางชาติ รวมถึงปญหาและอุปสรรคในการทําวิจัยและพัฒนาของกิจการตางๆ ซึ่งแบบสํารวจจะมีดวยกัน 3 
สวนคือ  
 1.  ขอมูลพื้นฐานของกิจการ 
 2.  ขอมูลเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา 
 3. ขอมูลเกี่ยวกับแหลงขอมูลองคความรูตางๆในการทําวิจัยและพัฒนาซึ่งมาจากแหลงตางๆ อาทิ การ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ การแขงขัน หนวยวิจัยและพัฒนาภายในองคกร ฯลฯ  
 4. ขอมูลการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีหรือการแพรกระจายเทคโนโลยีในการผลิตอันเกิดจากการ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ไดแก การรวมทุนและการแขงขัน  
 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะหผลทางดานนวัตกรรมจะใชแบบจําลอง Panel data regression models 
           1.2444 0.0052 0.000034 0.00025it it it itPatent l K FDI= − + + +  

       t-stat            (-0.5602)     (4.5852)       (8.6515)              (6.702128)  
R-squared = 0.7750  Adjusted R-squared = 0.7620  Durbin-Watson stat = 1.841 
อัตราการเปลี่ยนแปลงการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศตออัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนสิทธิบัตร มี

ผลการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันและการวิเคราะหรายอุตสาหกรรมจะดูการกระจายของ Residual วาอยูใน
แนวบวกหรือลบ ถาเปนบวกแสดงถึงปจจัยที่กอใหเกิดสิทธิบัตรไดแก นักวิจัยในภาคอุตสาหกรรม ทุนสะสม และการ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ สงผลตอการเพิ่มขึ้นของสิทธิบัตรมากกวาคาที่ประมาณการณ ซึ่งอาจเกิดจาก
ความสามารถของนักวิจัย ประสิทธิภาพของทุน หรือ ส่ิงที่สงผานจากการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ อาทิ 
เทคโนโลยี สงผลดีกวาหรือมากกกวาที่คาดการณซึ่งพบวาอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมโลหะและอโลหะ 
อุตสาหกรรมอุปกรณไฟฟา และอุตสาหกรรมปโตรเลียม การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศรวมทั้งปจจัยจํานวน
นักวิจัย และปจจัยทุนสะสม สงผลตอการเพิ่มขึ้นของนวัตกรรมมากกวาอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องจักร
และอุปกรณขนสง และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ   
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การวิเคราะหผลของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศตอประสิทธิภาพการผลิตของปจจัยการผลิตที่มีตอ
การเปลี่ยนแปลงของผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมการผลิตทั้ง 7 อุตสาหกรรมในการวิเคราะหจะวิเคราะหผลของการ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศผานปจจัยการผลิตเบื้องตนไดแกทุนและแรงงาน และในแบบจําลองจะเพิ่ม
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับประสิทธิภาพการผลิตของปจจัยการผลิตเขาไปในการศึกษาโดยใชแบบจําลอง 
Panel data regression models 

99.298 (28.871 (2.49E 10) ) (2.659**-(2.67E 07) ) 0.0356it it it it it itY FDI K FDI L Patent= + + − + − +  
 t =   (14.588)   (19.221)     (2.228)              (0.848)        (-2.501)                         (3.802)                                                      
R-squared = 0.9747   Adjusted R-squared = 0.9741   Durbin-Watson stat = 1.869 
**แสดงถึงไมมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

ผลของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศตอประสิทธิภาพการผลิตของปจจัยการผลิตพบวาอัตราการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศสงผลตอประสิทธิภาพการผลิตของปจจัยทุนในทิศทางเดียวกัน สวนประสิทธิภาพการผลิต
ของปจจัยแรงงานกลับใหผลตรงกันขาม กลาวคือการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในชวงปที่ทําการศึกษาสงผลให
ประสิทธิภาพการผลิตของปจจัยแรงงานลดลง อาจเนื่องมาจาก 

1. อุตสาหกรรมการผลิตที่นํามาวิเคราะหความสัมพันธในแบบจําลองโดยสวนใหญ เปนอุตสาหกรรมที่เนน
การผลิตโดยเนนปจจัยทุน (Capital intensive) ซึ่งจากการคํานวณพบวาสัดสวนทุนตอแรงงานของอุตสาหกรรม
ในชวงที่นํามาศึกษามีคาสูงกวาสัดสวนทุนตอแรงงานเฉลี่ย จึงทําใหการเพิ่มปจจัยแรงงานไมสงผลตอประสิทธิภาพ
การผลิต และการเพิ่มขึ้นของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศไมสงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของปจจัย
แรงงาน การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศที่เขามาจึงเนนใหความสําคัญกับปจจัยทุนมากกวา 

2. อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศอาจมีชองวางระหวางเทคโนโลยีระหวางโรงงานขนาดเล็กและกลางซึ่ง
เนนการใชปจจัยแรงงานกับโรงงานขนาดใหญซึ่งรวมทุนกับตางประเทศและเนนปจจัยทุน ทําใหผลประโยชนจากการ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมีนอย (Mona, H. and Harrison,A. ,1993) 

3. แมวาประเทศไทยจะมีการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศคอนขางสูง แตผลประโยชนที่ไดจากการ
ถายทอดเทคโนโลยีนั้นคอนขางนอยหรืออาจเปนลบ เมื่ออุตสาหกรรมเปนการผลิตทดแทนการนําเขา มีการปกปอง
คุมครองจากทางภาครัฐมากกวาการคาเสรี อีกทั้งอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กและกลางในประเทศยังเนนการคา
ขายในประเทศมากวาการสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ นอกจากนี้ภาครัฐยังมีการจํากัดสัดสวนการลงทุนของ
บริษัทตางประเทศอยู (Kohpaiboon, 2006)  

ผลการสํารวจภาคสนามจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางจากบริษัทจํานวน 150 บริษัทที่ มีโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยบริษัทกลุมเปาหมายเปนบริษัทในอุตสาหกรรมการผลิตที่อยูในกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่ง
ประกอบดวย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดปทุมธานี พบวา
สวนใหญรอยละ 61.3 ไมมีการวิจัยและพัฒนา มีเพียงรอยละ 38.7 เทานั้นที่มีการทําวิจัยและพัฒนา ซึ่งโดยสวนใหญ
บริษัทที่มีการทําวิจัยและพัฒนาจะเปนบริษัทขนาดกลางและใหญมีเงินทุนสูง ซึ่งมีศักยภาพที่จะลงทุนในการทําวิจัย
และพัฒนา และพบวาบริษัทไทยแทมีเพียงรอยละ 34 เทานั้นที่มีการทําวิจัยและพัฒนาซึ่งสวนใหญเปนบริษัทขนาด
ใหญสวนบริษัทที่รวมทุนกับตางประเทศมีการทําวิจัยและพัฒนาถึงรอยละ 58.33 ซึ่งจะเห็นไดวามากกวาครึ่งหนึ่ง
ของบริษัทที่มีการรวมทุนจากตางประเทศมีการทําวิจัยและพัฒนา เมื่อพิจารณาอุตสาหกรรมตางๆเกี่ยวกับการวิจัย
และพัฒนาพบวาอุตสาหกรรมที่มีการทําวิจัยและพัฒนาสูงสุดคืออุตสาหกรรมปโตรเลียมซึ่งมีการทําวิจัยและพัฒนา
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ทั้งหมดของตัวอยางบริษัทในอุตสาหกรรมปโตรเลียมที่สํารวจได รองลงมาคืออุตสาหกรรมอาหารซึ่งมีการทําวิจัยและ
พัฒนาถึงรอยละ 68.75 และอุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณขนสง ตามลําดับ สวนอุตสาหกรรมที่เหลือพบวามี
การทําวิจัยและพัฒนาไมถึงครึ่งของจํานวนตัวอยางเมื่อเปรียบเทียบกันในอุตสาหกรรมเดียวกันโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมโลหะและอโลหะมีการทําวิจัยและพัฒนาเพียงรอยละ8.33 ประเภทของการวิจัยและพัฒนาพบวา
อุตสาหกรรมสวนใหญจะทําวิจัยทั้งสองประเภทคือทําวิจัยทั้งการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต แตอุตสาหกรรมที่
ตางจากอุตสาหกรรมอื่นคือ อุตสาหกรรมโลหะและอโลหะ และอุตสาหกรรมชิ้นสวนและยานยนตจะเนนการทําวิจัย
พื้นฐาน สวนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากไมและอุตสาหกรรมอุปกรณไฟฟาจะเนนการทําวิจัยประยุกต บริษัทที่มีการ
วิจัยและพัฒนาขนาดเล็กและขนาดใหญสวนใหญถึง จะมีแผนกหรือหนวยวิจัยเปนของตนเองสวนบริษัทขนาดกลาง
เพียงรอยละ 58.3 ที่มีแผนกวิจัยเปนของตนเอง โดยบริษัทขนาดเล็กสวนใหญจะเปนในลักษณะที่เจาของจะทําหนาที่
เปนนักวิจัยและพัฒนา สวนบริษัทขนาดใหญและขนาดกลางจะมีแผนกหรือหนวยวิจัยซึ่งมีนักวิจัย แตบริษัทขนาด
กลางจํานวนมากจะนิยมจางหนวยวิจัยภายนอก อาทิ บริษัทวิจัย หรือ มหาวิทยาลัย โดยจะไมมีหนวยวิจัยเปนของ
ตนเอง เมื่อพิจารณารายอุตสาหกรรมพบวาอุตสาหกรรมโดยสวนใหญจะมีแผนกวิจัยและพัฒนาของตนเองภายใน
องคกรโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมโลหะและอโลหะ และอุตสาหกรรมอุปกรณไฟฟาทั้งหมดมีแผนก
วิจัยและพัฒนาเปนของตนเอง มีเพียงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากไมที่สวนใหญจะไมมีแผนกวิจัยและพัฒนาเปนของ
ตนเอง แหลงขอมูลภายในองคกรนอกเหนือจากการทําวิจัยและพัฒนาพบวาอุตสาหกรรมตางๆอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ไดรับขอมูลความรูและเทคโนโลยีจากฝายขายหรือตัวแทนจําหนายของตนเองมากที่สุด รองลงมาคืออุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ สวนอุตสาหกรรมที่ไดรับขอมูลความรูและเทคโนโลยีจากฝายขายหรือตัวแทนจําหนายของตนเองนอยที่สุด
คืออุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณขนสงซึ่งมีเพียงรอยละ 60 ที่ไดรับขอมูลความรูและเทคโนโลยีจากฝายขาย
หรือตัวแทนจําหนายของตนเอง สวนทางดานแหลงขอมูลความรูและเทคโนโลยีจากโรงงานหรือฝายผลิตของตนเอง
พบวาอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมปโตรเลียมเปนอุตสาหกรรมที่ไดรับขอมูลความรูและเทคโนโลยีจากโรงงาน
หรือฝายผลิตของตนเองมากที่สุด รองลงมาคืออุตสาหกรรมโลหะและอโลหะ แตเปนที่นาสังเกตวาอุตสาหกรรม
อาหารเปนอุตสาหกรรมเดียวที่ไดรับขอมูลความรูและเทคโนโลยีจากฝายวิจัยและพัฒนาของตนมากกวาไดรับขอมูล
ความรูและเทคโนโลยีจากโรงงานหรือฝายผลิตของตนเองแตขอมูลความรูและเทคโนโลยีจากฝายวิจัยและพัฒนาที่
ไดรับก็ยังนอยกวาแหลงขอมูลจากฝายขายหรือตัวแทนจําหนาย  สวนอุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณขนสงและ
อุตสาหกรรมปโตรเลียมไดรับขอมูลความรูและเทคโนโลยีจากฝายวิจัยและพัฒนาพอๆกับขอมูลจากฝายขายหรือ
ตัวแทนจําหนายของตนเอง ความสัมพันธของแหลงขอมูลโดยเชื่อมโยงกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศพบวา  
บริษัทรอยละ 70.4 ที่มีการรวมทุนกับตางประเทศไดรับขอมูลความรูและเทคโนโลยีใหมๆเพื่อคิดคนนวัตกรรมและการ
พัฒนาธุรกิจ ซึ่งพบวามีบริษัทตางชาติโดยสวนใหญมีการถายทอดเทคโนโลยีใหกับบริษัทไทยที่รวมทุนกัน สวนบริษัท
ที่ไมไดมีการรวมทุนกับบริษัทตางชาติพบวาบริษัทไทยรอยละ 68.68 ไดรับเทคโนโลยีหรือองคความรูจากการแขงขัน
กับบริษัทที่รวมทุนกับตางประเทศ เปนการกระตุนใหเกิดนวัตกรรมใหมหรือสินคาใหมๆสูตลาด โดยผานทางการทํา
วิจัยและพัฒนาของตนหรือการปรับระบบหรือองคกรใหสอดคลองกับการแขงขันของตลาด ขอมูลความรูและ
เทคโนโลยีที่ไดรับจากคูแขงตางชาติในธุรกิจเดียวกันพบวาอุตสาหกรรมโลหะและอโลหะ ไดรับขอมูลความรูและ
เทคโนโลยีจากคูแขงตางชาติในธุรกิจเดียวกันมากที่สุด รองลงมาคืออุตสาหกรรมยานยนต สวนอุตสาหกรรมที่ไดรับ
ขอมูลความรูและเทคโนโลยีที่ไดรับจากคูแขงตางชาติในธุรกิจเดียวกันไมถึงครึ่งไดแก อุตสาหกรรมอาหารและ 
อุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณขนสง สวนแหลงขอมูลจากบริษัทตางชาติในตางธุรกิจที่ไมใชคูแขงพบวา
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อุตสาหกรรมโลหะและอโลหะไดรับขอมูลความรูและเทคโนโลยีจากบริษัทตางชาติในตางธุรกิจมากที่สุดถึงรอยละ 
93.33 รองลงมาคืออุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมที่ไดรับขอมูลความรูและเทคโนโลยีจากบริษัทตางชาติในตาง
ธุรกิจต่ํากวาครึ่งคืออุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณขนสง และอุตสาหกรรมปโตรเลียม โดย
อุตสาหกรรมที่ไดรับขอมูลความรูและเทคโนโลยีจากบริษัทตางชาติในตางธุรกิจนอยที่สุดคืออุตสาหกรรมปโตรเลียม  
 
สรุป 

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ สงผลตอการเพิ่มขึ้นของนวัตกรรมในประเทศ มีผลตอการเพิ่มขึ้นของ
นวัตกรรมในประเทศโดยอุตสาหกรรมที่มีกระทบมากกวาที่คาดการณคือ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมโลหะและ
อโลหะ อุตสาหกรรมอุปกรณไฟฟา โดยอุตสาหกรรมอุปกรณไฟฟา เปนอุตสาหกรรมที่ไดผลเกินคาดการณตลอดทั้ง
ชวงปที่ไดทําการศึกษา นอกจากนี้ นวัตกรรมที่ผลิตขึ้นไดในประเทศยังสงผลดีตอการเพิ่มขึ้นของผลผลิตอีกดวย และ
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศยังสงผลดานบวกตอปจจัยการผลิตทุนทําใหปจจัยทุนสงผลบวกตอประสิทธิภาพ
การผลิต แตกลับสงผลทางลบตอปจจัยการผลิตแรงงาน ซึ่งเหตุที่การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมีผลทางดานลบ
ตอปจจัยการผลิตแรงงาน ขอมูลจากผลสํารวจพบวาผลสํารวจพบวาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศโดยสวนใหญ
ยังมีการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีใหกับบริษัทไทยที่รวมลงทุน นอกจากนี้ยังพบวาบริษัทที่ไมไดรวมลงทุน
กับบริษัทตางชาติก็ยังไดรับความรูและเทคโนโลยีของบริษัทคูแขงที่เปนบริษัทรวมทุนตางชาติ โดยผานทางการ
แขงขันมาพัฒนาผลิตภัณฑ การซื้อลิขสิทธิ์ หรือการใชเทคโนโลยียอนรอย ซึ่งจากการสํารวจพบวาบริษัทไทยโดยสวน
ใหญไมมีการทําวิจัยและพัฒนาก็มีการออกผลิตภัณฑใหมออกสูตลอดโดยอาศัยการปรับองคกรเพื่อการลองรับการ
แขงขันและการเปลี่ยนแปลงของตลาด ตามแนวโนมความตองการของผูบริโภคและการแขงขัน 
 
คําขอบคุณ 

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.พงศา พรชัยวิเศษกุลสําหรับคําแนะนําและการใหคําปรึกษาในการทํา
วิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานสถิติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับ
ขอมูลในการทําวิจัย  
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ความเปนพิษของแคดเมียมและตะกั่วตอเซลลซีโลโมไซดของไสเดือนดิน Pheretima peguana 
Toxicity of cadmium and lead on coelomocytes of earthworm Pheretima peguana 
 
ปทุมพร  เมืองพระ1 
Ptumporn Muangphra1 
 
บทคัดยอ 
 การศึกษาความเปนพิษของแคดเมียมและตะกั่วตอเซลลซีโลโมไซดของไสเดือนดิน Pheretima peguana  
บนกระดาษกรอง  โดยตรวจจากความผิดปกติของโครโมโซม และการแตกหักของสารพันธุกรรมของเซลลซีโลโมไซด
ดวย micronucleus test และ comet assay   ทําการทดลองโดยใหไสเดือนดินแตละตัวสัมผัสกับแคดเมียมและตะกั่ว
ทางผิวหนัง อยางละ 5 ความเขมขน เปนเวลา 48 ชั่วโมง ใชไสเดือนดิน 5 ตัว/ความเขมขน  หลังจากนั้นกระตุนให
ปลอยเซลลซีโลโมไซดดวย extrusion method  ผลการศึกษาพบวาแคดเมียมมีพิษตอ P. peguana ทางผิวหนัง
มากกวาตะกั่ว แคดเมียมมีผลทั้งตอความผิดปกติของโครโมโซม และทําลายสารพันธุกรรมที่ความเขมขนตั้งแต 0.75 
µg Cd/cm2  ตะกั่วมีผลตอความผิดปกติของโครโมโซมที่ความเขมขนตั้งแต 3.29 µg Pb/cm2  
คําสําคัญ : Cd, Pb, coelomocytes, Pheretima peguana, micronucleus test, comet assay 
 
Abstract  

The toxic effects of Cd and Pb on coelomocytes of Pheretima peguana earthworms were 
assessed in filter paper tests. The micronucleus test and the comet assay were performed to study the 
effects of Cd and Pb on chromosome aberration and DNA damage of coelomocytes. For the 
micronucleus test and comet assay, earthworms were dermal exposed to 5 concentrations of Cd and Pb 
separately for 48 h. Five replicates were used for each concentration. The coelomic fluid with 
coelomocytes was obtained from the coelomic cavity by the extrusion method. This study showed that Cd 
was more toxic than Pb to dermal exposed P. peguana. Cd concentration 0.75 µg Cd/cm2 and above 
affected both chromosome aberration and DNA damage. Pb concentration 3.29 µg Pb/cm2 and above 
affected on chromosome aberration.  
Keywords : Cd, Pb, coelomocytes, Pheretima peguana, micronucleus, comet assay  
 
คํานําและวัตถุประสงค 
 จากการตระหนักถึงปญหามลพิษที่เกิดจากโลหะหนัก ทั้งแคดเมียมและตะกั่ว  จึงจําเปนตองตรวจวัดความ
เปนพิษตอส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ  ไสเดือนดินเปนส่ิงมีชีวิตที่มีมวลชีวภาพมากที่สุดในดิน  มีการสัมผัสและกิน
สารอินทรียในดิน จึงเปนตัวแทนที่ดีในการตรวจสอบการปนเปอนของโลหะหนัก ไสเดือนดินมีเซลลซีโลโมไซด 
(coelomocyte)  เปนเซลลในระบบภูมิคุมกัน ถูกชักนําใหปลอยออกจากรางกายไดงาย มีคุณสมบัติ phagocytosis  
                                          
1 ภาควิชาชีววทิยา  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร  นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
 Biology Department, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
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และ encapsulation ตอเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอม   ผูวิจัยจึงประเมินความเปนพิษของแคดเมียมและตะกั่ว ตอสาร  
พันธุกรรมของเซลลภูมิคุมกัน  อันจะเปนการบอกความเปนพิษไดลวงหนา  กอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระของ  
ไสเดือนดิน วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อหาความเขมขนต่ําสุดของแคดเมียมและตะกั่ว ที่จะมีผลตอเซลล
ซีโลโมไซดของไสเดือนดิน Pheretima peguana 
 
อุปกรณและวิธีการ 
 นําไสเดือนดิน P.  peguana น้ําหนักตัวเฉลี่ย 300-500 มิลลิกรัม วางบนกระดาษกรอง Whatman เบอร 1 
ที่บุอยูในจานเพาะเชื้อ ขนาดเสนผานศูนยกลาง 9 เซนติเมตร จานละ 1 ตัว  ใหไสเดือนดินไดรับแคดเมียม ความ
เขมขน 0.09, 0.19, 0.38, 0.75, 1.50 µg Cd/cm2   และตะกั่วความเขมขน 1.65, 3.29, 6.58, 13.16, 26.32 µg 
Pb/cm2  ใชไสเดือนดิน 5 ตัว/ความเขมขน  หลังจากครบ 48 ชั่วโมง นําไสเดือนดินออกมากระตุนใหปลอยเซลลซีโล
โมไซด จากชองลําตัวทาง dorsal pore ดวยเทคนิค  extrusion method (Eyambe et al., 1991)  นําเซลลมา
ตรวจสอบความผิดปกติของโครโมโซม (chromosome aberration) ดวย micronucleus test (Klobucar et al., 
2003) นับจํานวนเซลลซีโลโมไซดที่มี micronucleus และ binucleate จากเซลลซีโลโมไซดทั้งหมด 1000 เซลล 
ภายใตกลองจุลทรรศนแบบเลนสประกอบ กําลังขยาย 1000X   และตรวจสอบ DNA single-strand breaks ดวย 
comet assay (Singh et al., 1988) ภายใตกลองจุลทรรศนแบบฟลูโอเรสเซนต กําลังขยาย 400X อานคา tail 
DNA%, tail length และ tail moment  ของเซลลซีโลโมไซดที่ DNA ถูกทําลายดวยโปรแกรม LUCIA  วิเคราะหความ
แตกตาง micronucleus, binucleate, tail DNA%, tail length และ tail moment ของโลหะหนักแตละชนิดโดยการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way-ANOVA)    
 
ผลและวจิารณ 

ผลการทดลองพบวา ไสเดือนดินที่ไดรับแคดเมียมความเขมขนตั้งแต 0.75 µg Cd/cm2 เซลลซีโลโมไซดที่มี 
micronucleus และ binucleate มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญแตกตางจากกลุมควบคุม (p<0.05) (รูปที่ 1 a) 
แสดงวาแคดเมียมมีผลตอความผิดปกติของโครโมโซม   micronucleus เกิดจากสารพิษทําใหสายโครโมโซมแตกหัก 
เกิดเปนโครโมโซมชิ้นสวนเล็ก ๆ  เมื่อถึงการแบงนิวเคลียสระยะแอนาเฟส โครโมโซมจะถูกดึงเขาสูขั้วเซลล ชิ้นสวน
ของโครโมโซมที่แตกหักจะไมถูกดึง เนื่องจากไมมีเซนโทรเมียร  จึงเกิดเปน micronucleus ที่มีขนาดเล็กกวานิวเคลียส
หลักอยูในเซลล (Fenech, 2006) 

 
   
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 1 จํานวน micronucleus และ binucleate ของเซลลซีโลโมไซด ที่ไดรับแคดเมียม (a)   และตะกั่ว (b) ใน
เวลา 48 ชั่วโมง ขอมูลแสดงเปนคาเฉลี่ย±SE (* p<0.05, ** p<0.01) 

** 
* 

** * * 
** ** ** 

a. b. 
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 ไสเดือนดินที่ไดรับตะกั่วความเขมขนตั้งแต 3.29 µg Pb/cm2 เซลลซีโลโมไซดที่มี binucleate มีจํานวน
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญแตกตางจากกลุมควบคุม (p<0.05) แตจํานวน micronucleus ไมแตกตางจากกลุมควบคุม 
(รูปที่ 1 b) แสดงวาตะกั่วมีผลตอความผิดปกติของโครโมโซม โดยทําใหไมมีการสรางโปรตีน microfilament ที่
เกี่ยวของกับการแบงเซลลในระยะแอนาเฟส จึงทําใหเซลลเกิดมี 2 นิวเคลียส (binucleate) แตเซลลไมสามารถเกิด 
cytokinesis ตอไปได 
 เซลลซีโลโมไซดที่ไดรับสารพิษจนเกิด DNA single-strand breaks เมื่อนําเซลลไปผานกระแสไฟฟาบน
เครื่อง electrophoresis จะปรากฏเปนเซลลที่มีรูปรางคลายดาวหาง สวนหัวดาวหางเกิดจาก DNA ที่ไมถูกทําลาย 
สวนหางเปน DNA ที่ถูกทําลายเปนทอนส้ัน ๆ จะวิ่งไปไดเร็วกวาสวนหัว   ซีโลโมไซดจากไสเดือนดินที่ไดรับแคดเมียม
ตั้งแต 0.75 µg Cd/cm2 มีคา tail DNA% แตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) (รูปที่ 2 a) และ 
ไสเดือนดินที่ไดรับแคดเมียมความเขมขน 1.50 µg Cd/cm2 มี tail length แตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ 
(p<0.05) (รูปที่ 2 c)  แตไสเดือนดินที่ไดรับตะกั่วทุกความเขมขน พบวา tail DNA%, tail length และ tail moment  
ไมมีความแตกตางจากกลุมควบคุม  (รูปที่ 2 b และ d) 
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รูปที่ 2 คา tail DNA%, tail length และ tail moment ของเซลลซีโลโมไซดจากไสเดือนดิน P. peguana ที่ไดรับ
แคดเมียม (a และ c) และตะกั่ว (b และ d) บนกระดาษกรอง ในเวลา 48 ชั่วโมง (* p<0.05)  

a. 

c. 
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 ผลการทดลองพบแคดเมียมชักนําใหเซลลซีโลโมไซดเกิดความผิดปกติของโครโมโซม และ DNA single-
strand breaks ที่ความเขมขนแคดเมียมตั้งแต 0.75 µg Cd/cm2 ซึ่งเปนความเขมขนที่นอยกวาที่ตะกั่วชักนําใหเกิด 
ความผิดปกติของโครโมโซม (3.29 µg Pb/cm2) แสดงวาแคดเมียมมีความเปนพิษมากกวาตะกั่ว  ตะกั่วทําใหเกิด 
binucleate และตะกั่วไมมีผลตอ DNA single-strand breaks เพราะไมพบ tail DNA%, tail length และ tail 
moment แตกตางจากกลุมควบคุม แตถาเพิ่มความเขมขนใหสูงขึ้นอาจเกิดขึ้นได  

tail DNA% สามารถใชเปน biomarker ที่ดีกวา tail length และ tail moment เพราะสามารถบอกความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) เมื่อเทียบกับกลุมควบคุม ตั้งแตความเขมขน 0.75 µg Cd/cm2 ในเวลา 48 
ชั่วโมง 
 
สรุป 

แคดเมียมความเขมขน 0.75 µg Cd/cm2 ทําใหเกิดความผิดปกติของโครโมโซม และ DNA single-strand 
breaks ในไสเดือนดิน P. peguana   ตะกั่วความเขมขน 3.29 µg Pb/cm2 ทําใหเกิดความผิดปกติของโครโมโซม 
แคดเมียมมีความเปนพิษมากกวาตะกั่ว 
 
คําขอบคุณ 
 งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
เอกสารอางอิง 
Eyambe, G.S., Goven, A.J., Fitzpatrick, L.C., Venables, B.J. and Cooper, E.L. 1991. A non-invasive 

technique for sequential collection of earthworm (Lumbricus terrestris) leukocytes during 
subchronic immunotoxicity studies.  Lab. Animal., 25, 61-67. 

Fenech, M. 2006. Cytokinesis–block micronucleus assay involves into a “cytome” assay of chromosomal 
instability, mitotic dysfunction and cell death. Mutat. Res., 600, 58-66. 

Klobucar, G.I.V., Pavlica, M., Erben, R. and Papes, D.E. 2003. Application of the micronucleus and comet  
assays to mussel Dreissena polymorpha haemocytes for genotoxicity monitoring of freshwater 
environments. Aquat. Tosicol., 64, 15-23. 

Singh, N.P., McCoy, M.T., Tice, R.R., and Schneider, E.L. 1988. A simple technique for quantitation of low  
levels of DNA damage in individual cells. Exp. Cell Res., 175, 184–191. 

 



บทความวิจัยและงานสรางสรรค : 
ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 3 

28-29 มกราคม 2553  มหาวิทยาลัยศิลปากร สนามจันทร 

P-20

ความสามารถในการดูดซับแคดเมียมของ Kirchneriella lunaris  
Adsorption capacity of cadmium by Kirchneriella lunaris  
 
วรามณี พงษสวัสดิ์ 1 และปทุมพร เมืองพระ1 

Warmanee Pongsawat1 and Ptumporn Muangphra1    
 
บทคัดยอ 
 การศึกษาความสามารถในการดูดซับแคดเมียมของสาหราย Kirchneriella lunaris ในอาหาร Modified 
Complete Medium (MCM) โดยเลี้ยงภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนตที่มีความเขมแสง 1,300 ลักซ  อุณหภูมิ 
26±2 oซ พบวา K. lunaris เขาสูสมดุลการดูดซับแคดเมียมในเวลา 80 นาที คาความเปนกรด-เบสที่เหมาะสมที่สุดใน
การดูดซับ คือ 6.0  คาความสามารถในการดูดซับแคดเมียมสูงสุด 23.95 มก/ก จากการศึกษาจลสาสตรของการดูด
ซับแคดเมียมพบวาเปนไปตามแบบจําลองทางคณิตศาสตรของ Langmuir มากกวา Freundlich    
คําสําคัญ : แคดเมียม การดูดซับ Kirchneriella lunaris 
 
Abstract  
 Study of the adsorption of Cd ion by Kirchneriella lunaris in modified complete culture medium 
(MCM) under fluorescent intensity 1,300 lux and temperature 26±2°C was conducted. The results 
showed that the equilibrium time of Cd adsorption was 80 min. The optimum pH of Cd adsorption was 
6.0. The highest adsorption capacity was 23.95 mg Cd/g biosorbent. The kinetic adsorption of K. lunaris 
fit well to Langmuir more than Freundlich model.  
Keywords : Cd, adsorption, Kirchneriella lunaris 
 
คํานําและวัตถุประสงค 
 ปจจุบันการใชสาหรายเปนตัวดูดซับโลหะหนักที่ปนเปอนในน้ําจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
เพื่อลดตนทุนคาใชจายในการบําบัดน้ําเสีย เปนทางเลือกหนึ่งที่มีผูสนใจศึกษากันมาก การศึกษาความสามารถใน
การดูดซับของสาหรายแตละชนิด จึงเปนส่ิงจําเปนตอการนํามาใชประโยชน ปจจัยทางกายภาพและทางเคมี เชน 
อุณหภูมิ ความเปนกรด-เบส ความเขมขนของโลหะหนักเริ่มตน และปริมาณตัวดูดซับ มีผลตอความสามารถในการ
ดูดซับ วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาคุณสมบัติการดูดซับแคดเมียมของสาหรายสีเขียว K. lunaris 
ระยะเวลาเขาสูสมดุลการดูดซับ ความเปนกรด-เบสที่เหมาะสมตอการดูดซับ และความสามารถในการดูดซับสูงสุด  
 
อุปกรณและวิธีการ 

เล้ียง K. lunaris ในอาหาร Modified complete medium (MCM) ที่ไมเติม EDTA จํานวน 50 มล ที่อุณหภูมิ  
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26±2oซ บนเครื่องเขยาความเร็วรอบ 110 รอบ/นาที      ไดรับแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนตที่มีความเขมแสง 1,300   
ลักซ      ศึกษาระยะเวลาเขาสูสมดุลการดูดซับ ดวยการใหสาหรายสัมผัสกับแคดเมียมเปนเวลา 5, 10, 20, 40, 80, 
160, 240, 300 นาที เมื่อครบเวลา แยกสาหรายออก โดยการกรองดวยกระดาษกรองใยแกว GF/C วัดปริมาณ
แคดเมียมที่เหลือในสารละลายดวยเครื่อง inductively coupled plasma spectrometer คํานวณเปอรเซ็นตการดูด
ซับ และความสามารถในการดูดซับ ดังสมการ 
                                         การดูดซับแคดเมียม (%)  =  (Ci-Cf / Ci) X 100 
    คาความสามารถในการดูดซับแคดเมียม (q)    =    (Ci-Cf)V/W  
  Ci, Cf   =  ความเขมขนแคดเมียมไอออนเริ่มตน และเมื่อส้ินสุดการทดลอง  (มก/ล) 
   q         =   คาความสามารถในการดูดซับแคดเมียมไอออน (มก/ก) (adsorption capacity) 
                           V         =  ปริมาณของสารละลาย (ลิตร),       W        =  น้ําหนักแหงของสาหราย (กรัม) 
หลังจากทราบระยะเวลาเขาสูสมดุลแลว นําเวลาที่ไดไปใชเปนเวลาในการดูดซับในการศึกษาความเปนกรด-เบสที่
เหมาะสมตอการดูดซับ ใชความเปนกรด-เบสเริ่มตน 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 และศึกษาความสามารถในการดูดซับ
สูงสุด ใชความเขมขนแคดเมียมเริ่มตน 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200 มก/ล เมื่อครบเวลาของการทดลอง แยกสาหราย
ออก วัดปริมาณแคดเมียมที่เหลือในสารละลายดวยเครื่อง inductively coupled plasma spectrometer คํานวณ
ความสามารถในการดูดซับ และศึกษาสมการที่เหมาะสมกับการดูดซับของ K. lunaris   
 
ผลและวจิารณผล 

เมื่อใชความเขมขนแคดเมียมเริ่มตน 1 และ 50 มก/ล เปอรเซ็นตการดูดซับ และคาความสามารถในการดูด
ซับของ K. lunaris เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชวง 5 นาทีแรก และคอย ๆ คงที่หลังจากดูดซับได 80 นาที แสดงวา
สาหรายเขาสูสมดุลการดูดซับในเวลา 80 นาที (รูปที่ 1 และ 2) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลของความเปนกรด-เบสรายงานไวในรูปที่ 3 จากการวิเคราะหความแปรปรวนดวย One-way ANOVA 
พบวาความเปนกรด-เบสมีผลตอความสามารถในการดูดซับและเปอรเซ็นตการดูดซับ (p<0.05)  การดูดซับเพิ่มขึ้น
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รูปที่ 1 เปอรเซ็นตการดูดซับเฉล่ีย±SE ของ K. lunaris 
เมื่อความเขมขนเริ่มตน 1 และ 50 มก/ล ในเวลา 5, 10, 
20, 40, 80, 160, 240, 300 นาที  
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รูปที่ 2 ความสามารถในการดูดซับเฉลี่ย (q) ±SE ของ K. 
 lunaris เมื่อความเขมขนเริ่มตน 1 และ 50 มก/ล ในเวลา  
5, 10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 นาที (q แกนซายมือ  
1 มก/ล, q แกนขวามือ 50 มก/ล)  
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รูปที่ 4 ความสามารถในการดูดซับของ K. lunaris เมื่อไดรับแคดเมียม 1, 5, 10, 25, 50, 100 และ 200 มก/ล  

เมื่อความเปนกรด-เบสเพิ่มขึ้น จนมีการดูดซับแคดเมียมสูงสุดที่ความเปนกรด-เบส 6.0 และเริ่มลดลงที่ความเปน
กรด-เบส 7.0  การดูดซับโลหะหนักเกิดจาก functional groups บนผนังเซลล และ ionic state ของ functional 
groups เหลานั้น (Bhatti et al., 2007; Kumar et al., 2007) เพราะที่ความเปนกรด-เบสต่ํา ความเขมขน hydrogen 
ions เพิ่มขึ้น   functional groups ที่ผนังเซลล เชน hydroxyl, carboxyl, sulfonate, amine และ phosphate 
กลายเปนประจุบวก  และ hydrogen ions ที่เพิ่มขึ้นจะแขงกับโลหะประจุบวกในการจับกับ functional groups ทําให
การดูดซับแคดเมียมเกิดขึ้นนอย   ที่ความเปนกรด-เบสสูงชวง 4-6  มีจํานวน hydrogen ions แขงขันนอยลง และมี 
ligands ที่เปนประจุลบมากขึ้น สงผลใหการดูดซับมากขึ้น  ที่ชวงความเปนกรด-เบส 6-8 คาการดูดซับลดลง นาจะ
เกิดจากการตกตะกอนของสารละลาย และ polarity ของแคดเมียมไอออนลดลงเมื่อความเปนกรด-เบสสูงขึ้น  สงผล
ใหประสิทธิภาพในการดูดซบัลดลง (Kumar et al., 2007)   สอดคลองกับการทดลองของ Romera et al. (2006) ที่
พบวาความเปนกรด-เบส 6.0 เหมาะสมตอการดูดซับแคดเมียม นิกเกิล และสังกะสี     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการศึกษาความสามารถในการดูดซับสูงสุดพบวา การดูดซับเพิ่มขึ้นเมื่อความเขมขนแคดเมียมเร่ิมตน
เพิ่มขึ้น (รูปที่ 4) จนสูงสุดที่ความเขมขนเริ่มตน 100 มก/ล มีความสามารถในการดูดซับสูงสุด 23.95 มก/ก ตัวดูดซับ 
และลดลงเมื่อความเขมขนเริ่มตนเพิ่มมากขึ้น การดูดซับลดลงเนื่องจากการอิ่มตัวของพื้นที่ผิวตัวดูดซับ  
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รูปที่ 3 เปอรเซ็นตการดูดซับและความสามารถในการดูดซับของ K. lunaris เมื่อความเปนกรด-เบสเริ่มตน 4.0-
8.0 และแคดเมียมเริ่มตน 1 มก/ล 
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เมื่อทดสอบการดูดซับกับสมการ Langmuir และ Freundlich isotherms (Bhatti et al., 2007) เพื่อเปน
ตัวแทนความสัมพันธที่จุดสมดุลกับความเขมขนเริ่มตน การเปรียบเทียบแสดงดังตารางที่ 1 พบวาคา R2 ของทั้งสอง
สมการมีคาเกิน 0.9 แสดงวาทั้งสองสมการสามารถใชอธิบายการดูดซับแคดเมียมได จลศาสตรของการดูดซับของ K. 
lunaris เหมาะสมกับสมการ Langmuir (R2 =0.99) มากกวาสมการ Freundlich (R2 =0.90) แสดงวากระบวนการดูด
ซับ เปนกระบวนการดูดซับทางเคมีมากกวาทางกายภาพ (Chojnacka et al., 2005) โดยมีคาคงที่ของการดูดซับ (KA) 
เปน 0.17 ล/มก และปริมาณสารที่ถูกดูดซับ/ปริมาณตัวดูดซับ ณ จุดสมดุล (qm) มีคา 11.4 มก/ก นอยกวาการดูดซับ
แคดเมียมของ Oscillatoria sp. H1 (Katircioğlu, et al., 2008) 
ตารางที่ 1 พารามิเตอรของ Langmuir  และ  Freundlich isotherm ของ K.  lunaris สําหรับการดูดซับแคดเมียม 

Langmuir  
Isotherm parameters 

Freundlich 
Isotherm parameter 

Biosorbent 

qm(mg/g) KA(l/mg) R2 Kf N R2 

Reference 

Oscillatoria sp. H1 27.50 0.05 0.967 2.11 1.47 0.960 Katircioğlu, et al. (2008) 
K. lunaris 11.41 0.17 0.989 1.49 1.57 0.900 This study 

 

สรุป 
สาหราย K. lunaris เขาสูสมดุลการดูดซับในเวลา 80 นาที ความเปนกรด-เบสที่เหมาะสมในการดูดซับคือ 

6.0   และความสามารถในการดูดซับสูงสุด 23.95 มก/ก ตัวดูดซับ ที่ความเขมขนแคดเมียม 100 มก/ล   คาคงที่ของ
การดูดซับ (KA) เปน 0.17 ล/มก และปริมาณสารที่ถูกดูดซับ/ปริมาณตัวดูดซับ ณ จุดสมดุลมีคา 11.4 มก/ก   
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ความหลากหลายของแบคทีเรียสเตรปโตมัยซีทบริเวณหมูเกาะตะรุเตา 
Diversity of Streptomycetes isolated from Tarutao Islands 
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บทคัดยอ 

แยกเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตมัยซีท  70 ไอโซเลทจากดิน 13 ตัวอยาง  จากหมูเกาะตะรุเตาบนอาหารแข็ง 
Glucose yeast-extract malt-extract (GYM)  ที่เติม cycloheximide  50 µg/ml  และ nalidixic acid 20 µg/ml  ทํา
การทดสอบลักษณะทางกายภาพทั้งหมด 33 การทดสอบ ซึ่งรวมทั้งลักษณะสัณฐานวิทยา  การผลิตเม็ดสี  ลักษณะ
ทางสรีระและชีวเคมี   นําผลการทดสอบมาวิเคราะหความสัมพันธทางสถิติตามหลักการของ numerical taxonomy   
แสดงผลเปน dendrogram  พบวาที่ความสัมพันธ  90%  มีเชื้อเดี่ยว (single member cluster)  31 ไอโซเลท กลุม
เชื้อที่มีสมาชิก 2 – 5 ไอโซเลท  จํานวน 7 กลุม  (18 ไอโซเลท)  และกลุมเชื้อที่มีสมาชิก 21 ไอโซเลท (major cluster)  
จํานวน  1 กลุม  จากการเทียบเคียงชนิดกับเชื้อในหนังสือ  Bergey ‘s manual of systematic bacteriology  
volume 4 (1989) พบวาเชื้อที่ไดมีความใกลเคียงกับเชื้อ  Streptomyces nogalater, S. cellulosae, S. 
aburaviensis,  S. californicus และ S. exfoliatus   ซึ่งพบวายังมีเชื้อที่ไมสามารถระบุชนิดไดตามหนังสืออีก 60 ไอ
โซเลท  จากขอมูลนี้แสดงใหเห็นวาหมูเกาะตะรุเตามีเชื้อสเตรปโตมัยซีทที่มีความหลากหลายสูงมาก 
คําสําคัญ : แบคทีเรียสเตรปโตมัยซีท ความหลากหลาย 
 
Abstract 

Seventy isolates of Streptomyces were isolated from 13 soil samples collected from Tarutao 
Islands using Glucose yeast-extract malt-extract (GYM) medium supplemented with 20 µg/ml nalidixic 
acid and 50 µg/ml cycloheximide. The  isolated strains were put through 33 phenetic testes, including  
morphology, pigment production, physiology  and biochemistry. The  results were statistically analysed to 
clarify the phenetic relationship of the isolates and a dendrogram was  constructed as  described in 
numerical taxonomy. At 90% similarity level, there were 31 single member clusters; 7 minor clusters, 18 
isolates formed 2-5 isolates per cluster; and a major  clusters consisted of  21 isolates. Identifications 
have been done  followed data available from the Bergey ‘s manual of systematic bacteriology  volume 4 
(1989). The isolates from Tarutao Islands were closely related to Streptomyces nogalater, S. cellulosae, 
S. aburaviensis,  S. californicus and  S. exfoliatus. Interestingly, there were 60 isolates could not be 
identified.  These data clearly showed that Tarutao Islands is a good source of high diversity of 
Streptomycetes.  
Keywords : Streptomycetes, diversity  
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คํานําและวัตถุประสงค 
แบคทีเรียจีนัสสเตรปโตมัยซีท (Streptomycetes) เปนแบคทีเรียแกรมบวกในกลุมของแอคไทโนมัยซีท 

(Actinomycetes) ไดรับการเสนอชื่อครั้งแรกโดย Waksman & Henrici (1943) ปจจุบันมีสมาชิกเกือบ 600 สปชีส 
(Saintpierre et al., 2004) เปนแบคทีเรียกลุมที่มีลักษณะพิเศษกวากลุมอื่นเนื่องจากมีการสรางเสนใย  และสปอร
คลายรา (Flardh, 2003)  แบคทีเรียสเตรปโตมัยซีทมีความหลากหลายเมื่อเทียบกับแบคทีเรียกลุมอื่นเนื่องจาก
สามารถพบไดเกือบทุกสภาพแวดลอม เชน ในแมน้ํา (Burman, 1973) และในดิน (Thakur  et al., 2007) เปนตน       
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาความหลากหลายของเชื้อแบคทีเรียกลุมสเตรปโตมัยซีทจากดินบริเวณหมูเกาะตะรุเตา
ซึ่งตั้งอยูในทะเลอันดามัน จังหวัดสตูล เปนอุทยานแหงชาติทางทะเลแหงแรกของประเทศไทย นับวาเปนบริเวณที่
นาสนใจมากบริเวณหนึ่ง เนื่องจากมีสภาพเปนเกาะที่ยังคงความเปนธรรมชาติสูงประกอบดวยหมูเกาะหลายเกาะ ที่
มีปาดงดิบที่มีสภาพสมบูรณ ปาชายเลย หาดทราย หิน และถ้ํา   ดังนั้นจึงมีโอกาสสูงที่จะไดขอมูลที่นาสนใจ     
รวมทั้งโอกาสพบเชื้อสเตรปโตมัยซีทสายพันธุใหมที่อาจจะผลิตสารชนิดใหมที่มีประโยชนตอไป 
 
อุปกรณและวิธีการ 

เก็บตัวอยางดินจากหมูเกาะตะรุเตา 13 ตัวอยาง โดยเก็บจากเกาะราวีจํานวน 6 ตัวอยาง เก็บทางทิศ
ตะวันออกของเกาะ  และจากเกาะตะรุเตาจํานวน 7 ตัวอยาง ซึ่งเก็บจากบริเวณอาวเมาะและ  อาวตะโละวาว  และ
อาวพันเตมะละกา เจือจางตัวอยางดินดวยน้ําเกลือ 0.85% ที่ปราศจากเชื้อ  ถายโอนเชื้อบนอาหาร Glucose yeast-
extract malt-extract agar (GYM)  บมที่อุณหภูมิ 30°C เปนเวลา 21 วัน   คัดเลือกโคโลนีที่มีลักษณะของเชื้อสเตรป
โตมัยซีทมีลักษณะแหงมีผงแปงคลายกํามะหยี่คลุมที่ผิวหนามีสีตาง ๆ  เชน  ขาว  น้ําตาลและเทา เปนตน  หลังจาก
ทําใหเปนเชื้อบริสุทธิ์แลวจึงทําการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา การผลิตเม็ดสี  สรีรวิทยา และชีวเคมี  จัดกลุม
เชื้อโดยการวิเคราะหทางสถิติตามหลักการของ  numerical taxonomy  และทําการระบุสปชีสตามขอมูลของเชื้อที่มี
รายงานในหนังสือ  Bergey ‘s manual of systematic bacteriology  volume 4 (1989) 

 
ผลและวจิารณ 

การแยกและคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตมัยซีทจากหมูเกาะตะรุเตาไดเชื้อจํานวน 70 ไอโซเลท โดยเก็บ
จากเกาะราวีจํานวน 6 ตัวอยาง   และจากเกาะตะรุเตาจํานวน 7 ตัวอยาง เมื่อทําการศึกษาลักษณะทางสัณฐานของ
เชื้อภายใตกลองจุลทรรศน พบวาสปอรของเชื้อเปนแบบเสนตรง (straight) และหวง (loop) จํานวน 49 และ 21 ไอ
โซเลท ตามลําดับ  (ดังรูปที่1 ) การศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยา ไดแก การเจริญที่อุณหภูมิและพีเอชตาง ๆ   พบวา
เชื้อสวนใหญเจริญไดดีที่อุณหภูมิ  20 – 37 °C  และพีเอช  5 – 10  จากการศึกษาลักษณะทางชีวเคมี  ไดแก  
ความสามารถในการใชแหลงคารบอน 18 ชนิด และแหลงไนโตรเจน 8 ชนิด  นอกจากนี้ไดศึกษาความสามารถในการ
ยอยสลาย  casein, chitin, starch, tyrosine และ xylan ของเชื้อทั้ง 70 ไอโซเลท   จากผลการทดสอบทั้งหมด 33 
การทดสอบ  ไดนําไปวิเคราะหทางสถิติสราง dendrogram  (ดังรูปที่2 ) แสดงความสัมพันธของเชื้อทั้ง 70 ไอโซเลท 
dendrogram ที่ไดมีความนาเชื่อถือสูง  โดยมีคา cophenetic correlation (r)  0.88210  พบวาที่ 90%  similarity  มี
เชื้อเดี่ยว (single member cluster)  จํานวน 31 ไอโซเลท   จํานวน 18  ไอโซเลทฟอรมกลุมยอยที่มีสมาชิก 2-5 ไอ
โซเลทตอกลุมจํานวน 7 กลุม  และฟอรมกลุมใหญ (major cluster)  1 กลุม  ที่มีสมาชิก 21 ไอโซเลท  จากการ
เทียบเคียงชนิดในระดับสปชีสกับเชื้อสเตรปโตมัยซีทที่มีขอมูลในหนังสือ Bergey ‘s manual of systematic 
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bacteriology  volume 4 (1989) รายงานโดย  William et al. (1983a, b) เปนสายพันธุ Streptomyces nogalater, 
S. cellulosae, S. aburaviensis,  S. californicus and  S. exfoliatus นอกจากนี้ยังมีเชื้ออีก 60 ไอโซเลทที่ไม
สามารถระบุสปชีสได  อยางไรก็ตามการศึกษาในครั้งนี้จะทําการยืนยันผลการเทียบเคียงโดยวิธีการตรวจลําดับเบส
ของ 16S rDNA  ในโอกาสตอไป 

 
สรุป 
          การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียสเตรปโตมัยซีทบริเวณหมูเกาะตะรุเตาสามารถแยกเชื้อได 70 ไอ
โซเลทเมื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพโดยรวมทั้งหมด 33 การทดสอบมาหาความสัมพันธแสดงในรูปของ 
dendrogram  พบวาเชื้อสวนใหญของเกาะตะรุเตาเปนแบบ single member cluster  ที่มีลักษณะแตกตางออกไป
จากเชื้ออื่น ๆ  และจากการเทียบเคียงชนิดในระดับสปชีสกับเชื้อที่มีขอมูลในหนังสือ Bergey ‘s manual of 
systematic bacteriology  volume 4 (1989)  พบวาไมสามารถระบุชนิดไดถึง 60 ไอโซเลท  คิดเปน 85.9%  ของเชื้อ
ที่แยกไดทั้งหมด  ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความหลากหลายของเชื้อในสกุลสเตรปโตมัยซีทจากหมูเกาะตะรุเตา ซึ่งการ
คนพบครั้งนี้เปนการกระตุนนักจุลชีววิทยาใหมาศึกษาคนหาสเตรปโตมัยซีทสายพันธุใหมที่อาจเปนประโยชนตอ
มนุษยชาติตอไป 

 
คําขอบคุณ 
การวิจัยในครั้งนี้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ปงบประมาณ 2550 และ  
ทุนวิจัยงบประมาณแผนดินประจําป 2552-2553 
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          (ก) เสนตรงหรือโคงงอ (RF; Rectiflexibiles)                              (ข) หวง (RA; Retinaculiaperti) 
รูปที่ 1  ลักษณะของเชื้อสเตรปโตมัยซีทที่ศึกษาภายใตกลองจุลทรรศน (กําลังขยาย 1,000X) ซึ่งมี substrate 
mycelium ที่แตกแขนงเปนเสนสายยาว ไมหักเปนทอน ในสวนของ aerial mycelium บางสวนมีการเปลี่ยนไปเปน
สปอรที่เปนเม็ดเรียงตอกันมากนอยขึ้นกับชนิดของเชื้อและมีการฟอรมรูปรางที่แตกตางกัน เชน ในรูปตัวอยาง (ก) 
TS4C2    อาย ุ 10 วัน  จากดินเกาะอาดังมีลักษณะเปนเสนตรงยาวหรือโคงงอ (RF; Rectiflexibiles), ในรูป (ข) 
TS3B13 อายุ 7 วัน  จากดินเกาะตะรุเตาสปอรมีการฟอรมตัวเปนรูปหวง (RA; Retinaculiaperti) 

TS12B8 
TS3B9 
 TS5C7 
TS5C1 
RV1A14 
RV4A18 
RV4A28 
TS3B11 
TS3B13 
TS3B15 
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RV4A29 
 RV4A40 
RV4A21 
RV4A34 
RV3B11 
RV3A52 
TS7A1 
TS5C4 
 RV3A40 
TS3B10 
TS4A5 
TS4C2 
TS12B2 
 TS4A7 
TS4A8 
RV4A27 
RV1B4 
RV5A1 
RV4A23 
RV4A17 
RV4A20 
 RV2A4 
RV3A49 
TS12B1 
TS12C9 
TS12B9 
TS1B5 
 TS12C2 
TS12B5 
 RV4A5 
TS12B3 
TS12B6 
TS3C3 
TS3B1 
 TS12B7 
RV5A9 
RV5B4 
 RV5C1 
TS4A4 
TS4A3 
 TS4A6 
TS12C4 
RV8B9 
RV4A10 
TS5C6 
TS15B1 
 RV2A9 
 RV1A18 
TS12C1 
RV2A5 

RV8B12 
RV8B13 
RV4A42  

                          89                                                                                                                                                      100 %similarity 
R = 0.88210 

รูปที่ 2 ความสัมพันธ (Similarity)  ของเชื้อสเตรปโตมัยซีทที่แยกไดจากหมูเกาะตะรุเตาจํานวน 70 ไอโซเลท การจัด
ความสัมพันธอาศัยการทดสอบทางกายภาพ  33  การทดสอบ  วิเคราะหความสัมพันธโดยใช simple matching 
coefficient  และทําการจัดกลุมโดยใช  unweighted pair group  method with arithmetic averages algorithm 
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ชุมชนกับการรวมกลุมทางเศรษฐกจิ 
Community and economic group collaboration 
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บทคัดยอ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาลักษณะของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของชุมชนในจังหวัด
นครปฐม ทั้งหมด 7 ชุมชน 2) เพื่อศึกษา แนวคิด เรื่องทุนมนุษย ทุนสังคม การมีสวนรวมของประชาชน การเกิด
จิตสํานึกของความเปนเจาของชุมชนรวมกัน และรูปแบบเศรษฐกิจโฉมใหม ที่ผนวกแนวคิดเขาดวยกันซึ่งอยูบนฐานที่
แข็งแรงของชุมชน โดยมีเครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุมระหวางตัวแทนของ
ชุมชน โดยผลจากการศึกษาพบวาระหวางชุมชนและระบบเศรษฐกิจมีการปรับสมดุลและสะทอนใหเห็นถึงความ
แตกตางในดานบริบทและการสรางจุดเดนของผลิตภัณฑในแตละหมูบานและการเปลี่ยนแปลงทางโครงสราง
เศรษฐกิจที่มีจุดเริ่มตนจากการเปนกลุมคน พัฒนาเปนชุมชนและเปนสังคมที่มีความเขมแข็งแบบยั่งยืนโดยมีการนํา
ตัวแบบ TERMS มาอธิบายถึงลักษณะของความเขมแข็งและการพึ่งตนเองได 5 ดานของ 7 ชุมชนซึ่งทั้ง 7 ชุมชนจะมี
จุดเริ่มตนที่เหมือนกันในเรื่องของการพึ่งพาตนเองไดทางจิตใจ สังคม และพัฒนาในเรื่องของการใชเครื่องมือและ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ การรวมกลุมจึงเปนรวมกลุมแบบเหนี่ยวแนน 
คําสําคัญ : ชุมชน  ความรวมมือ  กลุมเศรษฐกิจ 
 
Abstract 

The objective of this paper is a) to study collaborative of economic group in seven communities 
in Nakhon Pathom. b) to study the concept of human capital, social capital, participation, sense of 
belonging and new economic base on strong community. In study used the in-depth interviews and focus 
group discussion among representative from communities.  The results of seven communities have a 
balance development of communities and economic system in diversity context and build up different  
product. The main characteristics of economic structure developed from group community and  
development and sustainable social in the end. The finding show TERMS model explain the strong and 
group engaged of seven communities. 
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คํานําและวัตถุประสงค 
ความเขมแข็งของชุมชนเปนส่ิงที่แสดงถึงความสามารถของแตละชุมชนที่รวมกันของคนในชุมชนไมวาจะ

เปนในเมืองหรือในชนบททั้งที่รูจักกัน โดยมีพื้นฐานของการมีจิตสํานึก ที่ตองการจะมีสวนรวมในการชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน สําหรับทุนมนุษย เปนแนวคิดใหมที่เกิดขึ้นในการบริหารทรัพยากรมนุษยในสวนที่วา จากเดิมเรามอง
ทรัพยากรมนุษยเปนสินทรัพยที่องคการเชาใชความสามารถ (Human as an Asset) แตตอไปนี้ทรัพยากรมนุษยจะ
เปล่ียนเปนทุนมนุษยขององคการ (Human as a capital) และมีบทบาทอยางมากตอการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ โดย
บทความนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาลักษณะของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของชุมชนในจังหวัดนครปฐม ทั้งหมด 
7 ชุมชน 2) เพื่อศึกษา แนวคิด เรื่องทุนมนุษย ทุนสังคม การมีสวนรวมของประชาชน การเกิดจิตสํานึกของความเปน
เจาของชุมชนรวมกัน และรูปแบบเศรษฐกิจโฉมใหม ที่ผนวกแนวคิดเขาดวยกันซึ่งอยูบนฐานที่แข็งแรงของชุมชน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลระดับปฐมภูมิ โดยแหลงขอมูลที่นักศึกษาลงไปเก็บขอมูลจริงมีทั้งส้ิน 7 
ชุมชน ดําเนินการเก็บในชวงระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2552- 15 กันยายน 2552 โดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึกที่
อาจารยและนักศึกษารวมกันกําหนดขึ้น พรอมทั้งการสนทนากลุมจากตัวแทนของชุมชน  

2. ศึกษาขอมูลระดับทุติยภูมิ โดยใชแหลงคนควาจากเอกสารตําราทางวิชาการตางๆ ที่ผูวิจัยรวบรวม และ
ทําการสังเคราะห  
 
ผลการวิจัย 
 ในบทความนี้เปนการรวบรวมขอมูลจากชุมชนทั้งหมด 7 ชุมชน ซึ่งไดผลการศึกษาของแตละชุมชน
ดังตอไปนี้ 

- ชุมชนที่ 1  บานสะแกราย  ตั้งอยูหมูที่  9   ตําบลดอนยายหอม ไทยทรงดําหรือไทดําชาวไทยโซงชนเหลานี้
เรียกตนเองวาผูไทยหรือไทยดํา อพยพเขามาสูประเทศไทยในสมัยพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3  สวนใหญเขามา
ตั้งถิ่นฐานอยูที่เมืองเพชรบุรี  แลวตอมาเมื่อประมาณ 100  ป ชาวไทยโซงกลุมหนึ่ง พากันยายเขามาจับจองที่ทํามา
หากินใหมอยูที่หมูบานสะแกราย  ต. ดอนยายหอม  อ. เมือง  จ. นครปฐม ชาวไทยโซงเหลานี้ยังคงรักษา
ประเพณี  วัฒนธรรมเดิมของตนเองไวอยางเครงครัด  เชน การทําเสนเรือน  การไหวผีบานผีเรือนมีอาชีพการเกษตร  
ทํานา  ปจจุบันประกอบอาชีพเลี้ยงกุง  เล้ียงปลา และผักสวนครัว มีชุมชนที่เขมแข็งเปนหมูบาเศรษฐกิจพอเพียง และ
มีอาณาเขตติดตอกับตําบลตลาดจินดาอําเภอสามพรานและตําบลดอนคา อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี มี
ผูใหญบานชื่อ นายสอาด  มีดี  การรวมกลุมของประชาชน คือ วัดสะแกรายเปนศูนยรวมจิตใจ มีประชาชนเขามา
สักการะ มีศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา  ประชาชนมีอาชีพการเกษตร เล้ียงปลา เล้ียงกุง   ทําสวนผลไม  ปลูกผัก   การ
ทอผา  ประชาชน มีความขยัน อดทน มีความสามัคคี มีการรวมตัวกันมากเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง  

- ชุมชนที่ 2 ชุมชนพระงาม จากการสอบถามของชาวชุมชนพระงามการรวมกลุมของคนในชุมชนเปนการ
รวมกลุมประกอบอาชีพเผาขาวหลามขายจากคําบอกเลาของคุณยาย จัน  สันนิษฐานไดวาขาวหลามของจังหวัด
นครปฐมมีกําเนิดแหงแรกที่บริเวณชุมชนวัดพระงาม บรรพบุรุษของคนในชุมชนนี้อพยพถิ่นฐานมาจากถิ่นอื่น อาจ
อพยพมาเองหรือเปนสะใภของหมูบานนี้โดยตั้งหลักแหลงบริเวณทางรถไฟซึ่งพิจารณาแลววาจะมีความเจริญตอไป 
สวนใหญเปนผูที่ยายถิ่นมาจากบริเวณลําลูกบัว ทุงสมอ และอุหลม ในเขตอําเภอบางเลน อันเปนถิ่นที่มีลาวโซงหรือ
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ไทยทรงดําอาศัยอยู คาดวาในจํานวนผูยายถิ่นครั้งนั้นนาจะมีคนไทยเชื้อสายลาวรวมอยูดวย เมื่ออยูนานวันก็ไดจับ
จองที่ดินเปนของตนเองและมีการออกโฉนดรับรองใหเปนเจาของที่ดินถูกตองตามกฎหมาย บุคคลกลุมแรกที่ยายถิ่น
มาอยูแถบนี้ประกอบอาชีพหลักคือทํานา การทําขาวหลามนั้นจะทําทุกครัวเรือนในชวงเทศกาล คือหลัง 3 ค่ํา เดือน 3 
จนถึงเดือน 4 (ราวเดือนกุมภาพันธ มีนาคม) และไมมีการทําอีกในชวงอื่น ขาวหลามจึงมีรับประทานมาแตครั้ง
สงครามโลก คาดวากําเนิดขาวหลามนครปฐมนาจะมีอายุประมาณ 130 ปแลว ตอมาเมื่อมีผูนําขาวหลามมา
ประกอบเปนอาชีพจึงมีทําขายตลอดป แมวาจะไมปรากฏหลักฐานชัดเจนวาใครเปนผูขายรายแรก แตคนดั้งเดิมที่ทํา
และยังเปนที่รูจักกันอยู เชน ลุงแจม ปาเปา ลุงรัก อาจเรียกวาเปนยุคแรกของการประกอบอาชีพขาวหลาม ขาวหลาม
นครปฐมเริ่มเปนที่รูจักอยางมากของคนทั่วไปและนักทองเที่ยวที่เดินทางมานครปฐมเพื่อซื้อกลับบานในชวงภายหลัง
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จฯมาทอดพระเนตรการทําขาวหลามจากแมทรัพย ทําใหขาวหลามแมทรัพยขาย
ไดมากกวาผูขายรายอื่นๆ ในยุคนั้น เชน แมจิตต แมหนู อาจเรียกวาเปนยุคกลางของขาวหลามที่มี 
อายุตั้งแตป พ.ศ.2500 เปนตนมา ยุคนี้เปนยุคทองของขาวหลามนครปฐม จากความมีชื่อเสียงและความนิยมของ
ผูบริโภค ทําใหมีการพัฒนาเปนขาวหลามหลายแบบ คือ ขาวหลามธรรมดา ขาวหลามสังขยา ขาวหลามบะจาง และ
ขาวหลามขาวจาว สวนการทําขาวหลามของคนปจจุบัน ซึ่งสวนใหญมีอายุ 70 ปขึ้นไปนั้นไดทําตามแบบที่บรรพบุรุษ
เคยทําและยังสรางชื่อเสียงใหจังหวัดนครปฐมก็คือ แม(สํา)รวย แม(อารมณ แมแหวง(แสวง) ภายหลังการผลิตขาว
หลามประสบปญหาหลายประการ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันฝดเคืองทําใหคนในชุมชนพระงามตองออกไป
ประกอบอาชีพตางๆแทนการทําขาวหลามขาย ทําใหจํานวนผูขายลดลงจากเดิมที่มีการทําขายวงยุคทองถึง 20 
ครัวเรือน ซึ่งคงเหลือรายใหญๆ เพียง 5 ครัวเรือนเทานั้น  

- ชุมชนที่ 3 ชุมชนหมูบานเจริญสุขประชาชนในหมูบานเจริญสุขมีการรวมกลุม เพื่อประกอบอาชีพการเลี้ยง
กุงและรวมกลุมทางดานศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งประเพณีที่สําคัญตางๆ ที่หมูบานไดจัดขึ้นทุกๆป เชน การรดน้ําขอพร
ผูสูงอายุ การทําบุญตักบาตร  เทศกาลเขาพรรษา และออกพรรษา พรอมทั้งเทศกาลสําคัญตางๆ รวมทั้งวันพอ วันแม 
เปนตน การรวมกลุมของประชาชนหมูบานเจริญสุขนั้นมีความเขมแข็งมาก เพราะประชาชนในหมูบานมารวมตัวกัน 
เพื่อทํากิจกรรมในหมูบานทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมเกิดขึ้น  และเพื่อปรึกษาหารือแกไขเรื่องตางๆของหมูบานที่เกิดขึ้น 
และประชาชนยังมีความคิดเห็นเดียวกันที่จะพัฒนาหมูบานใหมีความเจริญกาวหนาในทุกๆดาน รวมทั้งดานการเลี้ยง
กุงที่ประชาชนในหมูบานประกอบอาชีพเปนอาชีพหลักของหมูบาน เพื่อใหประชาชนในหมูบานเจริญสุขมีรายได
หมุนเวียนในครอบครัว จึงตองมีการพัฒนาระบบการเลี้ยงกุงใหดีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และมีการจําหนายกุงอยาง
ตอเนื่อง ดังนั้นในการรวมกลุมของประชาชนในหมูบานเจริญสุข จึงมีความเขมแข็ง มีทั้งความรัก ความสามัคคี และ
ดูแลซึ่งกันและกัน รวมทั้งไดรับความรวมมือจากประชาชนในหมูบานเจริญสุขทุกครัวเรือน  

- ชุมชนที่ 4 ตําบลศรีมหาโพธิ์ เปนชุมชนเกาแกในอําเภอนครชัยศรี มีมานานประมาณ 300 กวาป เหตุที่ชื่อ
วา "ศรีมหาโพธิ์" นั้น เชื่อวาสมัยหนึ่งนั้นไดมีตนโพธิ์ลอยทวนน้ํา ในลําคลองบางพระขึ้นมาถึงชุมชนแหงนี้ชาวบาน
พบวา ใตตนโพธิ์นั้นมีพระพุทธรูปปางไสยาสน จึงนําตนโพธิ์มาปลูกหนาวัด ปจจุบันตนโพธิ์ดังกลาวตายไปแลว จึงมี
การปลูกตนใหมขึ้นทดแทน อาชีพหลักเลี้ยงสัตว อาชีพเสริม รับจาง รานขายของชํา การรวมกลุมของประชาชนมีการ
รวมกลุมหลายกลุมดวยกัน ไดแก กลุมจักสานผักตบชวา ผูนําชุมชนและหัวหนากลุม คือ นายเล็ก บุญญาพิชิตเดโช 
ผลิตภัณฑคือ กระเปา กลุมตอมากลุมถั่วลิสงเคลือบ ผูนําชุมชนและกลุม คือคุณน้ําฝน ขําโสภา การรวมกลุมจะเปน
การรวมกลุมกันเพื่อประกอบอาชีพมากกวา 
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- ชุมชนที่ 5 ชุมชนปฐมอโศก ชุมชนปฐมอโศกเปนชุมชนเล็กๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแตป 2527 ชุมชนปฐมอโศกเปน
หนึ่งในหลายชุมชน ที่เกิดขึ้นตามดําริของ ทานโพธิรักษ แหงสํานักสงฆสันติอโศก  ในประเทศไทย ในสวนภาคกลางนี้ 
ไดเลือกพื้นที่ในหมู 5 ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เปนที่ตั้งชุมชนปฐมอโศก มีเนื้อที่ 50 ไร มีบาน
ประมาณ 119 หลัง และมีผูคนเพียง 400 คนเศษเทานั้น อีกทั้งที่นี่ ยังมีโรงเรียนของชุมชน ที่มีหลักสูตรเทียบเทาของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยชุมชนปฐมอโศก จัดการเรียนการสอนเองเดิมทีพื้นที่นี้ เปนพื้นที่ที่ทํานา ที่มักมีน้ําทวมอยู
เปนประจํา ในฤดูฝน เมื่อไดจัดตั้งชุมชนขึ้น จึงมีการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ และมีการนําแนวทาง ในพระพุทธศาสนามา
ปฏิบัติ อยางเปนรูปธรรม โดยเนนการพึ่งพาตนเองเปนหลัก ชุมชนมีแนวทางการพัฒนาอยูหลายดาน หนึ่งในนั้น คือ 
ความตระหนักตอการรักษาส่ิงแวดลอมชุมชนบานเสืออีดางการรวมกลุมอาจจะมีความเขมแข็งมากกวาเดิม  
เนื่องจากทุกคนเวลาไปทางไหนก็จะรูจักกันหมด  ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ทั้งงานบุญ  งานแตง  งานศพ  งานเสนเรือน  
ฯลฯ  เปนตน  และก็มีการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น  เชน  คาขาย  เริ่มมีการทํานาเพิ่มมากขึ้น  และตอลูกหลานก็จะมี
อาชีพเพิ่มมากขึ้น  

- ชุมชนที่ 6 ชุมชนบานสระสี่มุมสวนใหญจะรวมกลุมกันที่วัดหรือชวงเทศกาล งานบุญตางๆเชน งานไทย
ทรงดําเพราะเปนประเพณีของคนในหมูบาน เพราะสวนใหญคนในหมูบานจะเปน คนลาวโซง สวนใหญจะจัดขึ้น
เดือน เมษายน ของทุกป งานเสนเรือน  เปนการประกอบพิธีกรรมที่สําคัญของคนโซง คือการ ไหวผีบานผีเรือน
ประเพณีนี้ จัดขึ้น แลวแตฤกษของบานหลังนั้น  อาชีพสวนใหญของคนในหมูบาน จะประกอบอาชีพ รับจางเปนสวน
ใหญ    

- ชุมชนที่ 7 ชุมชนตลาดตนสําโรง ชุมชนตลาดตนสําโรง มีวัดตนสําโรงเปนศูนยจิตใจของประชาชนมี
โรงเรียนตนสําโรงเปนแหลงศึกษาหาความรูของเยาวชน มีสนามกีฬาและเครื่องออกกําลังกายสาธารณะไวให
ประชาชนไดพักผอน ออกกําลังกาย ใชเวลาวางใหเปนประโยชน  เปนสถานที่ทําใหประชาชนไดมีโอกาสมาพบปะ
พูดคุยกัน ซึ่งทําใหประชาชนชุมชนตลาดตนสําโรงมีความสามัคคีกัน ไมเกิดความแตกแยกและชุมชนตลาดตนสําโรง
จึงเปนหมูบาน ปลอดยาเสพติด เนื่องจากในอดีต มีปญหาเรื่องยาเสพติดในชุมชนในละแวกใกลเคียง ทําใหประชาชน
ภายในชุมชนตลาดตนสําโรง เล็งเห็นถึงความสําคัญและไดรับความรวมมือจากเจาหนาตํารวจชวยกันสอดสองดูแล
กวดขันเรื่องยาเสพติดเรื่อยมาโดยมีการจัดตั้งปอมตํารวจตามจุดตางๆภายในชุมชน และกอตั้งอาสาสมัครชุมชนเพื่อ
ชวยกันตรวจตราตามสถานที่ตางๆภายในชุมชนในยามค่ําคืนทั้งนี้ยังปองกันปญหาอาชญากรรมที่จะเกิดภายใน
ชุมชนตลาดตนสําโรงไดอีกดวย จึงทําใหชุมชนตลาดตนสําโรงเปนชุมชนที่มีความเข็มแข็ง และสามารถเปนชุมชน
แบบอยางที่ดีใหแกชุมชนอื่นๆไดนําไป ปฏิบัติได  

จากการรวบรวมขอมูลชุมชน 7 ชุมชนขางตนผูวิจัยไดกรอบแนวคิดผลการศึกษา ดังภาพที่ 1 ซึ่งปรับมาจาก
การสังเคราะหชุมชนทั้ง 7 ชุมชนโดยเปนชุมชนที่มีความเขมแข็งและมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรในชุมชน
เสียใหมไดเปนอยางดี ในจุดของความแตกตาง คือ ความแตกตางทางพื้นที่ เขตภูมิศาสตร ที่ตั้ง ประชากร ภูมิ
ประเทศ จะเปนการสรางเอกลักษณของเศรษฐกิจชุมชนใหมีความเขมแข็ง แตอยางไรก็ตาม เศรษฐกิจชุมชนที่มีทุน
มนุษย ทุนทางสังคม ทุนทางทรัพยากร และผนวกกับ      โลกาภิวัตนที่มีเรื่องของการเชื่อมโยงเครือขายตางๆ การ
ติดตอส่ือสารที่ไรพรมแดน ดังนั้นชุมชนจึงตองหันมาสรางรายไดเล้ียงตัวเองโดยไมตองรอพึ่งเงินหรือโครงการจากรัฐ
เปนการ “พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน” ที่เริ่มตนจากคนในพื้นที่อยางแทจริง เริ่มตนจากความรูผานการใชชีวิต การเสาะหา
แสวงหาศักยภาพของคนในพื้นที่ คนที่เปนปราชญทองถิ่น รวมถึงการใชคุณคาของทรัพยากรชุมชนที่มาส่ังสมมา
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หลายอายุคน แตการพัฒนาส่ิงเหลานี้ตองไมลืมการพัฒนาที่ควบคูไปกับการรักษาสมดุลทางธรรมชาติและการ
คํานึงถึงประโยชนสวนรวม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดผลการศกึษา 7 ชุมชน 
 
สรุป/อภิปรายผล 

จากขอมูลของชุมชนทั้ง 7 ชุมชนพบวา ชุมชนมีสภาพของการรวมกันเปนปกแผน สมาชิกในชุมชนมีความ
เชื่อตอส่ิงสูงสุดอยางใดอยางหนึ่งรวมกันจนรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของชุมชน (Sense of Belonging) มีความรูสึก
ผูกพันกับชุมชน โดยสวนใหญชุมชนมีความสามารถในการควบคุมและจัดการปญหาที่เกิดขึ้นไดดวยตนเองเปนสวน
ใหญ อาศัยอํานาจ ความรู และกลไกภายในชุมชน กําหนดแนวทางของการแกไขปญหา โดยอาศัยความรวมมือ
ภายในชุมชนเปนหลัก ในมิติของความเขมแข็ง พบวา ชุมชนมีตัวบุคคล/ทุนมนุษย ที่มีทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ประการตอมา ทุนทางดานสิ่งแวดลอม การสรางเครือขาย และการยอมรับของคนในชุมชน เศรษฐกิจแบบ
ชุมชน จะเปนรวมกลุมกันตามความสนใจที่จะประกอบอาชีพดังนั้นการจัดสรรทรัพยากรเสียใหมจะจัดสรรแบบเทา
เทียมกัน แนวคิดการจัดสรรทรัพยากรเสียใหมคืออะไรคือแนวคิดวาดวยนโยบายที่ดีตองมีการจัดสรรทรัพยากรใหมี
ความเทาเทียมกัน โดยคํานึงถึงกลุมผูเสียเปรียบ ไดเปรียบเปรียบในสังคม การจัดสรรทรัพยากรที่ดีจะตองมีการ
กระจายทั่วถึง โดยฐานจะมาจากชุมชน การรวมกลุมของชุมชนจะเริ่มตนจากการสื่อสารแบบไมเปนทางการของคน
ในชุมชนโดยมีคนหรือกลุมคนที่มีความรูความสามารถชักชวนโนมนาวใหประชาชนมารวมกลุมกันการรวมกลุมจะเกิด
การมอบอํานาจและการสรางความไวเนื้อเชื่อใจของคนในชุมชน  

อยางไรก็ตามกระบวนการตางๆ เหลานี้จะเกิดขึ้นไดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับทุนมนุษยดวย การพึ่งพาของชุมชน
จะตองเกิดจากการที่ประชาชนในชุมชนมีการตื่นคิด ตื่นรูและมีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกันดวย ตามทฤษฎีการ
พึ่งตนเองของชุมชน กลาววา การที่ชุมชนจะพึ่งตนเองไดจะตองมีการพึ่งตนเองไดหาดานดวยกัน คือ พึ่งตนเองไดทาง

-การมีสวนรวมของประชาชน 
-การสรางคานิยมรวมกัน 
-การมอบอํานาจและความไววางใจ 
-การเกิดจิตสํานึกของความเปนเจาของ
ชุมชนรวมกัน 
-การสื่อสารแบบไมเปนทางการ 
-การจัดสรรทรัพยากรเสียใหมเพื่อความ
เปนธรรม ในการสรางความแตกตางของ
ชุมชน 

เศรษฐกิจชุมชนโฉมใหมที่ผนวก
เอาแนวคิด ทุนมนุษย ทุนทาง
สังคม ชุมชน และโลกาภิวัตน
เขาดวยกัน 

ฐานที่แข็งแรงของชุมชนในการปรับสมดุลระหวางเศรษฐกิจชุมชนกับเศรษฐกิจภายนอก
และระดับประเทศ 
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เทคโนโลยี พึ่งตนเองดานทางเศรษฐกิจ พึ่งตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติ พึ่งตนเองไดทางจิตใจ และพึ่งตนเองได
ทางสังคมดังตอไปนี้  
 1. ชุมชนจะพึ่งตนเองไดนั้นตองพึ่งเทคโนโลยีหมายถึงการรูจักใชเครื่องมือ เครื่องจักรกล ทั้งที่เปนเทคโนโลยี
ใหมและดั้งเดิมอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา 
 2. ชุมชนจะพึ่งพาตนเองไดชุมชนนั้นจะตองพึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ หมายถึง  การที่ชุมชนมีชีวิตความ
เปนอยู ฐานะทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคงในชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 3. ชุมชนจะพึ่งตนเองไดชุมชนนั้นจะตองพึ่งตนเองไดทางจิตใจ หมายถึงการมีสภาพจิตใจที่จะตอสูกับปญหา
อุปสรรคตาง ๆ การโลภ โกรธ  หลง อยากได ส่ิงที่เกินกําลังความสามารถของตน 

4. ชุมชนจะพึ่งพาตนเองไดชุมชนนั้นจะตองพึ่งตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึงการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสุด และใชอยางประหยัดรวมทั้งการอนุรักษให
ทรัพยากรธรรมชาติคงอยูตอไป 
 5. ชุมชนจะพึ่งพาตนเองไดนั้นชุมชนนั้นจะตองพึ่งตนเองไดทางสังคม หมายถึงการที่คนในชุมชน    มีการ
รวมตัวกันดวยความสามัคคี มีผูนําชุมชนที่มีความรูความสามารถนําชุมชนของตนไปสูเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 จากทฤษฎีดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวาการที่ชุมชนจะสามารถพึ่งตนเองไดนั้นจะตองประกอบไปดวย
การพึ่งพาทางดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจ จิตใจ ทรัพยากรธรรมชาติ  และสังคมซ่ึงการพึ่งพาเหลานี้คือการพึ่งพาอยาง
มีสวนรวมกลาวคือการพึ่งพานั้นเสมือนหนึ่งน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งปาในขณะเดียวกันแตละชุมชนจะตองสรางความ
แตกตาง (Differentiation) ดวยไมวาจะเปนสินคา ผลิตภัณฑและบริการที่จะเกิดขึ้นในชุมชน  

การรวมกลุมของชาวบานแตละชุมชนจะมีความแตกตางกัน  ชุมชนบานสะแกรายมีการรวมกลุมกันโดยมี
วัดสะแกรายเปนศูนยรวมจิตใจ ชุมชนพระงามจะมีการรวมกลุมกันเพื่อประกอบอาชีพเผาขาวหลามคลายคลึงกับ
ชุมชนหมูบานเจริญสุขที่รวมกันเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงกุง สวนชุมชนตําบลศรีมหาโพธิ์ การรวมกลุมของประชาชนมี
การรวมกลุมหลายกลุมดวยกัน ไดแก กลุมจักสานผักตบชวา ผูนําชุมชนและหัวหนากลุม คือ นายเล็ก บุญญาพิชิต
เดโช ผลิตภัณฑคือ กระเปา กลุมตอมากลุมถั่วลิสงเคลือบ ผูนําชุมชนและกลุม คือคุณน้ําฝน ขําโสภา การรวมกลุมจะ
เปนการรวมกลุมกันเพื่อประกอบอาชีพมากกวา ในขณะเดียวกันการรวมกลุมของชุมชนปฐมอโศกจะมีความเขมแข็ง
มากกวาชุมชนอื่นเนื่องจากใหความสําคัญกับการวางรากฐานของชุมชนเนนไปที่การศึกษา มีการจัดการเรียนการ
สอน สําหรับชุมชนบานสระสี่มุมเปนชุมชนที่รวมกลุมกันเมื่อมีงานหรือชวงเทศกาลเชนเดียวกันกับชุมชนตลาดตน
สําโรง แตความแตกตางของชุมชนตลาดตนสําโรงคือเรื่องการกอตั้งอาสาสมัครชุมชนเพื่อชวยกันตรวจตราตาม
สถานที่ตางๆภายในชุมชนเพื่อปองกันอาชญากรรม เมื่อพิจารณาตาม TERMS ของ สัญญา สัญญาวิวัฒน 
(2544:20-23) พบวา จุดเริ่มตนของการรวมกลุมกันจะเริ่มมาจากการมีจิตใจรวมกัน (Mind) โดยมีวัดเปนศูนยกลาง
ในการยึดเหนี่ยวจิตใจและเปนสถานที่รวมกลุมกัน กอใหเกิดเปนสังคม (Social) บทบาทหลักของแตละชุมชนจะอยูที่
ผูนําชุมชนในการสรางความผูกพันใหกับคนทุกคนที่อยูในชุมชน อยางชุมชนปฐมอโศกจะเรียงรอยหัวใจของคนใน
ชุมชนใหชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งงานบุญ  งานแตง  งานศพ  งานเสนเรือน  ฯลฯ  เปนตน และพยายามใหทุกคน
รูจักกัน สรางความสัมพันธที่ดี และพัฒนาในเรื่องของการใชทรัพยากรธรรมชาติ (Resource) ที่มีอยูในชุมชน อาทิ 
ชุมชนพระงามที่มีการใชผลิตภัณฑพื้นบาน คือ ขาวหลาม วัสดุอุปกรณที่ใชจะเปนวัสดุหางายที่มีอยูในชุมชน การใช
เครื่องมือหรือเทคโนโลยี (Technology) จะเกิดจาก   ภูมิปญญาของชาวบาน กลไกขับเคลื่อนคือแรงงานคน หรือการ
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รวมกลุมกันของชุมชนศรีมหาโพธิ์ ที่มีหลากหลายกลุมไมวาจะกลุมจัดสานผักตบชวา ออกมาในรูปกระเปา หรือกลุม
ถั่วลิสงเคลือบ โดยมีการสรางความแตกตางทางดานผลิตภัณฑและสรางจุดเดนทางการตลาด ซึ่งวัสดุที่ใชเปนวัสดุ
พื้นบานที่มีอยูในชุมชนและมีการแปรรูปใหผลิตภัณฑมีความนาสนใจมากขึ้น จากการรวมกลุมของชุมชนจะเกิดการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจทําใหชุมชนมีรายไดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสอดคลองกับการพึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ (Economic) 
ดังนั้นทั้ง 7 ชุมชนจะมีจุดเริ่มตนที่เหมือนกันในเรื่องของการพึ่งพาตนเองไดทางจิตใจ สังคม และพัฒนาในเรื่องของ
การใชเครื่องมือและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ 
 การรวมกลุมทางเศรษฐกิจจะเปนกลไกการเปนเอกเทศในการจัดหารายไดเล้ียงตนเองและการสรางความ
เขมแข็งของชุมชนจึงควบคูไปกับการมีทุนมนุษย ปราชญชาวบานและการรวมกลุมของชุมชนอยางเหนียวแนน การ
ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจจึงจะเขมแข็งได และในขณะเดียวกันแตละชุมชนจะตองมีการปรับสมดุลระหวาง
เศรษฐกิจดวย ในการปรับสมดุลจะตองมีการจัดสรรทรัพยากรใหมีความเหมาะสม และมอบอํานาจใหกับผูนําใหมี
อํานาจในการตัดสินใจบริหารจัดการทรัพยากรใหเกิดความคุมคาและเปนประโยชนตอชุมชนมากที่สุด กลไกเหลานี้
จะสงเสริมดานการมีสวนรวมและทําใหคนทุกคนในชุมชนรูสึกถึงความเปนเจาของชุมชนรวมกัน รูปแบบเศรษฐกิจ
โฉมใหมที่ได คือ รูปแบบเศรษฐกิจที่เปนแบบ “ชุมชนาภิวัฒนทางเศรษฐกิจ” ที่ผนวกเอาแนวคิด ทุนมนุษย ทุนทาง
สังคม ชุมชน และโลกาภิวัตนเขาดวยกัน 

บทความนี้จึงเปนบทความที่รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณประชาชนในพื้นที่ตางๆและการสนทนากลุม
ของคนในชุมชน เพื่อเปนขอมูลสะทอนใหเห็นถึงความแตกตางในดานบริบทและการสรางจุดเดนของผลิตภัณฑในแต
ละหมูบานและการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางเศรษฐกิจที่มีจุดเริ่มตนจากการเปนกลุมคนพัฒนาเปนชุมชนและเปน
สังคมที่มีความเขมแข็งแบบยั่งยืน 

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 1. ชุมชนแตละชุมชนจะตองมีการวางแผนในเรื่องของการตลาดเพิ่มขึ้น โดย
พยายามขยายตลาดใหกับผลิตภัณฑที่แตละชุมชนสรางขึ้น 2. สรางอัตลักษณในผลิตภัณฑและการสรางคุณคา
ใหกับผลิตภัณฑใหเปนที่รูจักของกลุมผูบริโภค 3. การบริหารจัดการงบประมาณจะตองวางแผน วิเคราะหความเสี่ยง
และแผนการใชจายอยางละเอียด สําหรับขอเสนอแนะเชิงวิจัย 1. การวิจัยครั้งตอไปจะตองมีการนําเครื่องมือมาใชให
หลากหลายมากขึ้น ทั้งการระดมสมอง การสนทนากลุม การสัมภาษณ การใชเทคนิคเดลไฟล การใชแบบสอบถาม
เพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลายและมีความนาเชื่อถือมากขึ้น 2. เพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางใหมากขึ้น 3. การวิจัยครั้ง
ตอไปควรใชการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
 
คําขอบคุณ 

งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงไดดวยดีผูวิจัยขอขอบคุณคณาจารยโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตรทุกทานที่ให
กําลังใจและใหการสนับสนุนเปนอยางดี 

 ขอขอบคุณ กลุมตัวอยาง และบุคคลผูเกี่ยวของใน 7 ชุมชนที่กรุณาใหขอมูลอันเปนประโยชนตอการวิจัย
และขอขอบคณุผูที่ใหการชวยเหลือและใหกําลังใจทุกทานที่มิไดกลาวนามมา ณ ที่นี้ 

ขอขอบคุณ คุณไชยณัฐ ดําดี ผูชวยวิจัยที่เก็บรวบรวมขอมูลและพิสูจนอักษรงานวิจัยใหมีความสมบูรณและ
ถูกตอง 

ขอขอบคุณนักศึกษาชั้นปที่ 4 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร ที่รวมแรงรวมใจในการลงพื้นที่และเก็บ
รวบรวมขอมูลกันอยางเต็มที่ 
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หากงานวิจัยนี้มีคุณคาหรือประโยชนอันเกิดผลดีดวยประการใดๆ ผูวิจัยขอมอบเปนกตัญูกตเวทิตาบูชาแด 
บิดา มารดา ครู อาจารยและผูมีพระคุณทุกทาน และหากมีขอบกพรองประการใด ผูวิจัยขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว 
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ปริมาณโลหะหนักในน้ําพริกแกงของไทย 
Heavy metal contents of Thai curry paste 
 
ชุติมา ล้ิมมัทวาภิรัติ์1 โกเมศ แสงอุทัย1 จุรีย เจริญธีรบูรณ2 และธวัชชัย แพชมัด3 

Chutima Limmatvapirat1, Komas Sang-uthai1, Juree Charoenteeraboon2 and Thawatchai Phaechamud3 
 
บทคัดยอ 

น้ําพริกแกงของไทยหลายชนิดที่มีจําหนายในหลายจังหวัดของภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต ของ
ไทย เชน นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร และ
ระนอง ถูกวิเคราะหหาปริมาณโลหะหนัก 11 ชนิด ไดแก อลูมิเนียม โครเมียม แมงกานีส เหล็ก นิเกิ้ล ทองแดง สังกะสี 
สารหนู แคดเมียม ปรอท และตะกั่ว โดยใชเทคนิคอินดักทีฟลี คับเปล พลาสมา–แมสส สเปกโตรเมทรี (ไอซีพี-เอ็ม
เอส) ตัวอยางถูกแบงออกเปนกลุมของน้ําพริกแกงเขียวหวานและน้ําพริกแกงแดง ปริมาณของสังกะสี ทองแดง สาร
หนู ตะกั่ว และปรอท ในน้ําพริกแกงเขียวหวานทุกตัวอยางมีคาไมเกินปริมาณสูงสุดที่กฎหมายกําหนด (100, 20, 2, 1 
และ 0.5 มิลลิกรัม/ กิโลกรัม ตามลําดับ) อยางไรก็ตามปริมาณโลหะหนักหลายชนิดในน้ําพริกแกงแดงยกเวนทองแดง
มีคานอยกวาระดับที่ยอมได 
คําสําคัญ : โลหะหนัก น้ําพริกแกงเขียวหวาน น้ําพริกแกงแดง ไอซีพี-เอ็มเอส  
 
Abstract 

Various Thai curry pastes available in the central, western, and southern provinces of Thailand 
such as Nakhon Pathom, Kanchanaburi, Suphan Buri, Ratchaburi, Samut Sakhon, Samut Songkhram, 
Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Chumphon, and Ranong, were analyzed for their contents of eleven 
heavy metals Al, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Hg, and Pb by inductively coupled plasma-mass 
spectrometry (ICP-MS). The samples were grouped into green curry pastes and red curry pastes. The 
contents of Zn, Cu, Pb, and Hg in all green curry pastes were not higher than safety limits under the law 
(100, 20, 2, 1, and 0.5 mg/kg, respectively). However, the various metal contents of red curry paste 
except for Cu were less than permissible levels.  
Keywords : heavy metal, green curry paste, red curry paste, ICP-MS 
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โลหะหนัก (heavy metal) ที่เปนพิษตอมนุษย ไดแก ตะกั่ว ปรอท สารหนูและแคดเมียม ในขณะที่โลหะ
หนักบางชนิดในปริมาณต่ํา ๆ มีประโยชนตอรางกาย เชน สังกะสี ทองแดง โครเมียม เหล็ก และแมงกานีส ไดมีผูวิจัย
หลายทานจากทั่วโลกทําการศึกษาถึงปริมาณโลหะหนักในอาหารชนิดตาง ๆ (Singh & Garg, 2006) ซึ่งผูวิจัยใน
ประเทศไทยก็ไดตระหนักถึงอันตรายจากโลหะหนักปนเปอนในอาหารดวย งานวิจัยชิ้นนี้ไดศึกษาถึงปริมาณโลหะ
หนักในน้ําพริกแกง (curry paste) ของไทยที่ใชเปนสวนประกอบสําคัญในการปรุงแกงชนิดตาง ๆ  

 
อุปกรณและวิธีการ 

เตรียมสารละลายมาตรฐาน multi-element standard (10,000 สวนในลานสวน) ดวยการเจือจางในกรดไน
ตริกเขมขน 5 เปอรเซ็นต (w/v) นําตัวอยางน้ําพริกแกงเขียวหวาน (green curry paste) และน้ําพริกแกงแดง (red 
curry paste) ที่ซื้อมาจากตลาดใน 10 จังหวัด ไดแก นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร และระนอง ในระหวางเดือนสิงหาคมถึงกันยายน พ.ศ. 2552 มาทํา
การยอยดวยกรดไนตริกเขมขน 70 เปอรเซ็นต (w/v) บนเตาใหความรอน จนกระทั่งไดสารละลายใส วิเคราะหหา
ความเขมขนของโลหะหนัก 11 ชนิด ไดแก อลูมิเนียม โครเมียม แมงกานีส เหล็ก นิเกิ้ล ทองแดง สังกะสี สารหนู 
แคดเมียม ปรอท และตะกั่ว ในสารละลายตัวอยางน้ําพริกแกงที่ผานการยอยดวยกรดแกเขมขนมาแลว โดยใชเทคนิค
อินดักทีฟลี คับเปล พลาสมา–แมสส สเปกโตรเมทรี (ไอซีพี-เอ็มเอส) เครื่องมือที่ใชเปน Model 7500 ce, Agilent ที่
ควบคุมดวย flame mode condition 
 
ผลและวจิารณ 

ตามพระราชบัญญัติอาหารฉบับที่ 144 พ.ศ. 2535 อาหารในภาชนะบรรจุปดสนิทที่เปนโลหะ เรื่อง น้ําปลา 
ซอส และพริกแกง จะตองมีปริมาณสังกะสี ทองแดง สารหนู ตะกั่ว และปรอท ไมเกิน 100, 20, 2, 1 และ 0.5 
มิลลิกรัม/ กิโลกรัม ตารางที่ 1 และ 2 แสดงคาเฉลี่ยความเขมขนของโลหะหนัก 11 ชนิด ในตัวอยางน้ําพริกแกง
เขียวหวานและน้ําพริกแกงแดง ตามลําดับ น้ําพริกแกงเขียวหวานทุกตัวอยางมีความเขมขนของโลหะหนักทั้ง 11 ชนิด 
อยูในเกณฑมาตรฐานความปลอดภัย ในขณะที่น้ําพริกแกงแดงทุกตัวอยางมีความเขมขนของอลูมิเนียม โครเมียม 
แมงกานีส  เหล็ก นิเกิ้ล สังกะสี สารหนู แคดเมียม ปรอท และตะกั่ว อยูในเกณฑมาตรฐานความปลอดภัย อยางไรก็
ตามน้ําพริกแกงแดงทุกตัวอยางจากจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม และเพชรบุรี มีปริมาณทองแดง (24-91 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ซึ่งสูงเกินกวาเกณฑมาตรฐานกําหนด (20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 

 
สรุป 

จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาความเขมขนของโลหะหนักทั้ง 11 ชนิด ในตัวอยางน้ําพริกแกงเขียวหวาน
อยูในเกณฑมาตรฐานความปลอดภัย ในขณะที่ความเขมขนของโลหะหนัก 10 ชนิด ยกเวนทองแดง ในน้ําพริกแกง
แดงทุกตัวอยางอยูในเกณฑมาตรฐานความปลอดภัย ถึงแมวาโลหะหนักบางชนิดในปริมาณต่ําจะมีประโยชนตอ
รางกาย แตหากไดรับในปริมาณสูงเกินไปอาจกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคได ดังนั้นการติดตามปริมาณโลหะหนัก
ในน้ําพริกแกงซึ่งเปนเครื่องปรุงสําคัญในอาหารไทยจึงมีประโยชนตอสุขภาพของผูบริโภค 

 
คําขอบคุณ 
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ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติและคณะเภสัชศาสตร ม. ศิลปากร  
 
เอกสารอางอิง 
Singh, V., and Garg, A.N. 2006. Availability of essential trace elements in Indian cereals, vegetables and 
spices using INAA and the contribution of spices to daily dietary intake. Food Chem., 94, 81-89. 
 
ตารางที่ 1: ความเขมขนของโลหะหนัก 11 ชนิด ในน้ําพริกแกงเขียวหวาน  

ความเขมขนของโลหะหนัก (มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม)∗ แหลงท่ีมา 
Al Cr Mn Fe Ni Cu Zn As Cd Hg Pb 

นครปฐม            
   อ.เมือง  30.133 0.567 27.438 34.803 1.933 ND ND 0.056 ND 0.049 0.003 

   อ.นครชัยศรี 9.455 0.190 17.055 2.755 1.128 ND ND 0.101 ND 0.009 ND 
กาญจนบุรี            
   อ.ทามวง 42.464 0.361 12.878 10.365 0.953 ND ND 0.050 ND 0.025 ND 
สุพรรณบุรี            
   อ.เมือง 42.578 0.977 31.860 57.263 1.255 ND ND 0.297 ND 0.010 0.038 

   อ.สามชุก 25.945 0.290 30.930 8.253 0.896 ND ND 0.124 ND 0.057 ND 
ราชบุรี            
   อ.เมือง 27.965 0.318 39.580 13.374 1.059 ND ND 0.090 ND 0.004 0.061 

   อ.บานโปง 42.196 0.295 24.338 10.137 0.697 ND ND 0.097 ND 0.047 0.028 
สมุทรสาคร            

   อ.เมือง 42.618 0.351 46.550 21.500 0.968 ND ND 0.021 ND 0.022 0.009 

   อ.กระทุมแบน 38.258 0.193 45.835 16.843 1.046 ND ND 0.014 ND 0.009 0.033 
สมุทรสงคราม            

   อ.เมือง 24.465 0.203 33.330 9.439 0.833 ND ND 0.316 ND 0.019 0.036 

   อ.อัมพวา 5.412 0.069 11.899 1.466 0.492 ND ND 0.223 ND 0.014 ND 
เพชรบุรี            

   อ.เมือง 28.506 0.190 64.416 3.583 0.858 ND ND 0.201 ND ND 0.004 

   อ.ชะอํา 2.691 ND 3.056 9.564 4.118 0.443 0.284 0.247 ND ND ND 
ประจวบคีรีขันธ            

   อ.เมือง 3.694 0.003 6.284 1.236 0.856 0.184 ND 0.071 ND 0.007 ND 

   อ.บางสะพาน 3.016 ND 4.391 0.550 1.299 0.148 0.419 0.007 ND ND ND 

   อ.หัวหิน 6.265 0.002 9.222 5.722 0.179 0.205 0.556 0.039 ND ND ND 
ชุมพร            

   อ.เมือง 45.548 0154 54.969 1.652 1.112 ND ND 0.091 ND 0.035 0.075 

   อ.หลังสวน 3.061 0.055 43.613 2.355 1.265 ND ND 0.066 ND 0.003 ND 

   อ.พะโตะ 8.696 0.232 53.816 4.580 0.015 ND ND 0.109 ND 0.006 ND 
ระนอง            

   อ.เมือง 4.973 ND 10.435 0.897 0.559 ND ND 0.055 ND 0.012 0.008 
∗RSD = 0.001-0.010, ND = ความเขมขนต่ํามากไมสามารถวิเคราะหได  
อลูมิเนียม (Al) โครเมียม (Cr) แมงกานีส (Mn) เหล็ก (Fe) นิเกิ้ล (Ni) ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) สารหนู(As)  แคดเมียม (Cd) ปรอท (Hg) และตะกั่ว 
(Pb), ความเขมขนต่ําสุดท่ีวิเคราะหได (detection limit) สําหรับ Al, Cr, Mn, Fe, Ni และ Cu มีคาเทากับ 14.5, 2.2, 54.9, 15.5, 2.7 และ 13.7 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ 
ตารางที่ 2: ความเขมขนของโลหะหนัก 11 ชนิด ในน้ําพริกแกงแดง  
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แหลงท่ีมา ความเขมขนของโลหะหนัก (มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม)∗ 

 Al Cr Mn Fe Ni Cu Zn As Cd Hg Pb 
นครปฐม            
   อ.เมือง  25.468 0.375 13.727 37.014 0.443 1.372 ND 0.004 ND ND ND 

   อ.นครชัยศรี 15.011 0.209 15.358 2.503 0.770 0.953 ND 0.005 ND ND ND 
กาญจนบุรี            
   อ.ทามวง 30.616 3.154 71.783 11.412 5.727 25.995 ND 0.301 ND ND ND 
สุพรรณบุรี            
   อ.เมือง 10.353 0.146 7.258 0.789 0.668 3.219 ND 0.005 ND ND ND 

   อ.สามชุก 17.429 0.231 8.991 1.548 0.735 1.240 ND 0.005 ND ND ND 
ราชบุรี            
   อ.เมือง 44.771 7.515 19.208 65.617 11.561 29.529 ND 0.337 ND ND ND 

   อ.บานโปง 31.282 6.401 19.330 32.698 10.427 24.135 ND 0.105 ND ND ND 
สมุทรสาคร            

   อ.เมือง 7.174 0.089 8.919 0.835 0.567 0.721 ND 0.005 ND ND ND 

   อ.กระทุมแบน 5.191 0.107 15.282 3.407 4.769 0.755 ND 0.005 ND ND ND 
สมุทรสงคราม            

   อ.เมือง 41.963 1.454 28.302 68.265 6.343 79.056 ND 0.275 ND ND ND 

   อ.อัมพวา 28.548 1.513 28.804 88.567 2.203 57.329 ND 0.211 ND ND ND 
เพชรบุรี            

   อ.เมือง 63.411 4.357 18.282 21.963 6.201 71.544 ND 0.280 ND ND 0.517 

   อ.ชะอํา 80.532 6.177 46.120 10.100 7.449 90.565 ND 0.061 ND ND ND 
ประจวบคีรีขันธ            

   อ.เมือง 3.541 0.059 5.371 0.945 0.103 0.220 ND 0.022 ND ND ND 

   อ.บางสะพาน 2.572 0.036 6.098 0.159 2.172 0.181 ND 0.018 ND ND ND 

   อ.หัวหิน 7.078 0.018 8.437 8.852 0.097 0.206 ND 0.013 ND ND ND 
ชุมพร            

   อ.เมือง 5.529 0.094 20.906 0.986 2.453 0.624 ND 0.006 ND ND ND 

   อ.หลังสวน 1.630 0.058 3.520 0.891 0.785 0.429 ND 0.006 ND ND ND 

   อ.พะโตะ 15.114 1.242 57.388 25.637 8.036 4.298 ND 0.540 ND ND ND 
ระนอง            

   อ.เมือง 33.110 2.487 50.655 14.591 8.884 9.860 ND 0.191 ND 0.331 0.543 
∗RSD = 0.001-0.007, ND = ความเขมขนต่ํามากไมสามารถวิเคราะหได  
อลูมิเนียม (Al) โครเมียม (Cr) แมงกานีส (Mn) เหล็ก (Fe) นิเกิ้ล (Ni) ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) สารหนู(As)  แคดเมียม (Cd) ปรอท (Hg) และตะกั่ว 
(Pb), ความเขมขนต่ําสุดท่ีวิเคราะหได (detection limit) สําหรับ Al, Cr, Mn, Fe, Ni และ Cu มีคาเทากับ 14.5, 2.2, 54.9, 15.5, 2.7 และ 13.7 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ 
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ผลของกาซโอโซนตอการตรึงไนโตรเจนที่มีตอประสิทธิภาพของไนโตรจีเนส และไรโซเบียม
ของถั่วพุมดํา [Vigna  unguiculata (L.)  Walp] 
Effects of ozone on nitrogen fixation, nitrogenase activity and rhizobium of cowpea [Vigna 
unguiculata (L.) Walp]    
 
ชนินทร   อัมพรสถิร1 ศรีสุดา กวยาสกุล2  ศศินภา ชูชวง1   และวิภา หอมหวล3    
Chanin  Umponstira1, Srisuda Kawayaskul2,  Sasinapa Chuchaung1 and Wipa Homhaul3   
 
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลของโอโซนตอการตรึงไนโตรเจนในถั่วพุมดํา [Vigna unguiculata (L.)  
Walp] ตามชวงระยะเวลาการเจริญเติบโต โดยใหพืชเจริญในตูรมกาซระบบปดที่มีการควบคุม อุณหภูมิ แสง และ
ความเขมขนของโอโซน พบวาโอโซนมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอมวลชีวภาพ จํานวนปมราก การกระจาย                 
ของปมราก น้ําหนักแหงของปม ปริมาณไนโตรเจน ประสิทธิภาพของเอนไซมไนโตรจีเนส และพบไรโซเบียมกลุมที่
เจริญชาของตนถั่วในกลุมควบคุม จากผลการวิจัยบงชี้วาเมื่อถั่วพุมดําไดรับโอโซนที่ระดับความเขมขน 40 และ          
70 ppb ทําใหปริมาณไนโตรเจนในดินลดลงอยางมีนัยสําคัญ และการเปลี่ยนแปลงของไรโซเบียมในปมรากทําให
กิจกรรมของเอนไซมไนโตรจีเนสและคุณภาพของปมมีประสิทธิภาพลดลง  
คําสําคัญ : โอโซน ไรโซเบียม เอนไซมไนโตรจีเนส และถั่วพุมดํา   
 
Abstract 

The research aimed to investigate the effects of ozone on nitrogen fixation in cowpea [Vigna 
unguiculata (L.) Walp] following the growing period. Plant samples were grown in the fumigating chambers 
of which the temperature, light, and ozone concentration were controlled. The results showed the effects of 
ozone on significant reduction in the total biomass particularly root dry weight, the number of nodule, 
distribution of nodule, the nodule dry weight, the total nitrogen in plant tissues, the nitrogenase activity and 
slow growing rhizobium well established in the rhizophere of the control group. In addition, ozone at 40 and 
70 ppb decreased the total nitrogen content in the soil significantly. When compared with the control group. 
Finally, the reduction in the total nitrogen in plant tissue and soil were due to decreasing the number of 
nitrogen fixation bacteria hosted nodule at the rhizosphere and deficiency of nitrogense activity.  
Keywords : Ozone, Rhizobium, Nitrogenase Activity, Cowpea [Vigna unguiculata (L.) Walp] 
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คํานําและวัตถุประสงค 
การขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมกอใหเกิดปญหาทางมลพิษอากาศ ทําใหโอโซนในชั้น troposphere มาก

ขึ้น โอโซนเปนสารพิษที่อันตรายตอพืช สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตและลดปริมาณผลผลิตของพืช  ปริมาณการ
สะสมไนโตรเจนในพืช และดิน จํานวนปม น้ําหนักของปมราก ปริมาณไนโตรเจนในราก ปริมาณไรโซเบียมในปมราก 
และ การทํางานของเอนไซมไนโตรจีเนสลดลง (Agrawal & Agrawal, 1990) สงผลกระทบตอปญหาคุณภาพและความ
อุดมสมบูรณของดิน กระบวนการ symbiotic nitrogen fixation ในพืชตระกูลถั่ว ชวยลดการใชปุย และปมรากถั่วที่
เกิดจากแบคทีเรียไรโซเบยีมทําใหพืชมีความสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาใชไดจากปญหาดังกลาวมุงตรวจสอบผล
ของโอโซนตอกลไกการตรึงไนโตรเจนในถั่วและบริเวณไรโซสเฟยรซึ่งเปนที่อยูอาศัยของจุลินทรีย  
 
อุปกรณและวิธีการ 

ทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ แบงเปนกลุมควบคุม (CF) และกลุมที่ไดรับโอโซน 40 และ 70 ppb              
ทําการทดลอง 4 ชวงระยะ ไดแก ระยะตนกลา (seedling; อายุ 7 วัน) ระยะการเจริญเติบโตทางลําตนและใบ (V3; 
อายุ 17 วัน) ระยะออกดอก (R1; อายุ 45 วัน) และระยะการเก็บเกี่ยว (R5; อายุ 81 วัน) ภายในตูมีความเขมแสง  
300 -350 µmol m-2 s-1 พืชไดรับแสง 12 ชั่วโมงตอวัน เวลา 6.00 – 17.00 น. อุณหภูมิ 32.81ºC ความชื้นสัมพัทธ 
67.30 % และใหโอโซนในกลุมทดลองเปนเวลา 8 ชั่วโมงตอวัน เวลา 9.00 -17.00 น.โดยนํามาวิเคราะหหา          
มวลชีวภาพ นับจํานวนปมรากถั่วพุมดําตอตน และน้ําหนักแหงปมราก (สมศักดิ์ วังใน, 2541, หนา 252) ปริมาณ 
การสะสมไนโตรเจนในดินและพืช (total nitrogen) โดยวิธี micro Kjeldahl method (Black, 1965) ประสิทธิภาพของ
เอนไซมไนโตรจีเนส โดยวิธี Acetylene reduction activity  (Hardy et al., 1973) และการคัดแยกเชื้อไรโซเบียม            
โดยวิธี Bergey’s manual of Systematic bacteriology  (Krieg and Holt, 1984) 
  
ผลและวจิารณ 
       มวลชีวภาพ  
 ปริมาณน้ําหนักแหงสวนเหนือดินของถั่วพุมดํา และปริมาณน้ําหนักแหงทั้งหมดของถั่วพุมดํา พบวากลุมที่
ไดรับโอโซน 40 และ 70 ppb แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม ในระยะ V3 และระยะ R5 
สวนระยะ R1 พบวากลุมที่ไดรับโอโซน 70 ppb มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมและกลุม
ที่ไดรับโอโซน 40 ppb (ภาพ 1a,1c)  ปริมาณน้ําหนักแหงสวนใตดินของถั่วพุมดํา พบวากลุมที่ไดรับโอโซน 70 ppb มี
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมในระยะ V3, R1 และR5 (ภาพ 1b) การลดลงของปริมาณ
น้ําหนักแหงเนื่องมาจากโอโซนลดการเจริญเติบโตของถั่วพุมดํา  
 จํานวนปมและน้ําหนักปม                                                                                 
  น้ําหนักแหงปมรากของถั่วพุมดํา พบวากลุมที่ไดรับโอโซน 40 และ 70 ppb มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม ในระยะ V3 และR5  สวนระยะ R1 พบวากลุมที่ไดรับโอโซน 70 ppb มีผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม  

การกระจายปมรากของถั่วพุมดําขนาดใหญกวา 2 มิลลิเมตร พบวากลุมที่ไดรับโอโซน 40 และ 70 ppb      
มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม ในระยะ V3, R1และ R5 ซึ่งพบปมขนาดใหญกวา        



                                        บทความวิจัยและงานสรางสรรค :  
ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 3 

28-29 มกราคม 2553  มหาวิทยาลัยศิลปากร สนามจันทร 

P-42 

2 มม. หลังจากระยะ V3 (ภาพ2) จากงานวิจัยพบวาโอโซนมีผลตอการลดลงของจํานวนปมราก ซึ่งเหมือนในงานวิจัย
ของ  Ageawal, and Agrawal (1990) พบการลดลงของจาํนวนปมรากใน Vicia  faba  และ Cicer arietinum  
 การแยกเชื้อไรโซเบียม 

พบไรโซเบียมในกลุมที่เจริญชาในถั่วพุมดํากลุมควบคุม และกลุมที่ไดรับโอโซน 40 ppb จําแนกเปนเชื้อจีนัส 
Bradyrhizobium sp. หรือ alkaliproducing ไรโซเบียมกลุมที่เจริญเร็วในถั่วพุมกลุมที่ไดรับโอโซน 70 ppb จําแนกเปน
เชื้อ Rhizobium sp. R. meliloti  และ R. leguminosarum  สามารถเขาสูรากพชืและกอใหเกิดปมไดดีกับพืชในเขตรอน
และเขตอบอุน  

ปริมาณการสะสมไนโตรเจนในพืชและดิน  
ปริมาณการสะสมไนโตรเจนทั้งหมดของถั่วพุมดํา พบวากลุมที่ไดรับโอโซน 40 และ 70 ppb มีผลกระทบ

อยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม ในระยะ V3 และ R5 สวนระยะ R1 พบวากลุมที่ไดรับโอโซน         
70 ppb มีผลกระทบอยาง มีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบ กับกลุมควบคุมและกลุมที่ไดรับโอโซน 40 ppb  

ปริมาณการสะสมไนโตรเจนในดินที่ปลูกถั่วพุมดํา พบวากลุมที่ไดรับโอโซน 40 และ 70 ppb มีผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม ในระยะ V3 และ R1 จากการไดรับโอโซนทําใหปริมาณไนโตรเจน
ในดินลดลงถึง 3.42 - 3.91 เปอรเซ็นต ในระยะ R5 พบวากลุมที่ไดรับโอโซน 40 และ 70 ppb ไมมีผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญ 
 ประสิทธิภาพของเอนไซมไนโตรจีเนส  

จากการศึกษาพบวา ระยะ R1 และ R5 กลุมที่ไดรับโอโซน 40 และ 70 ppb มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม ระยะ V3 พบวากลุมที่ไดรับโอโซน 70 ppb มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญเมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุมควบคุมและกลุมที่ไดรับโอโซน  40 ppb (ภาพ 3) เนื่องจากโอโซนเขาทางปากใบพชืทําใหลดการ
เจริญของรากและปมราก  จึงทําใหลดปริมาณปมราก ประสิทธิภาพของเอมไซมไนโตรจีเนสในปมราก ปริมาณไนโตรเจนใน
ราก และปริมาณไนโตรเจนในใบ (Mulchi, et al, 1992)  
 
สรุป 
  โอโซนที่ระดับ 70 ppb มีผลตอการพัฒนาของ rhizosphere ทําใหจํานวนปมรากทีมี่ขนาดใหญกวา   2 มม. 
ลดลง มากกวากลุมที่ไดรับโอโซน 40 ppb ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอมวลชีวภาพของพืช การลดลงโดยเฉพาะน้าํหนกั
แหงของรากมีผลตอจํานวนปมรากที่มีขนาดใหญกวา 2 มม.ทําใหกระบวนการตรึงไนโตรเจนลดลง สงผลใหการสะสม
ไนโตรเจนในถั่วพุมดําและปริมาณการสะสมไนโตรเจนในดินลดลง พบไรโซเบียมในกลุมที่เจริญเติบโตชาในตนถั่วที่อยู
ในกลุมควบคุมแตไมพบในกลุมที่ปลูกในกลุมที่รมกาซโอโซน 
 
คําขอบคุณ 
 คณะผูวิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ใหทุนสนับสนุนงานวิจัยในครั้งนี้ 
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ภาพ3  ประสิทธิภาพของเอนไซมไนโตรจีเนส (µC2H4/g dry 
weight /h)  ในระยะตนกลา ระยะเจริญเติบโตทางลําตน
และใบ ระยะออกดอก ระยะเก็บเกี่ยว โดยแสดงเปน
คาเฉลี่ย ± SE (n=3)    
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ภาพ1  (a) น้ําหนักแหงสวนเหนือดินของถั่วพุมดํา (mg) (b) น้ําหนักแหงสวนใตดินของถั่วพุมดํา (mg) (c) น้ําหนัก
แหงรวมของถั่วพุมดํา (mg) ในระยะตนกลา ระยะเจริญเติบโตทางลําตนและใบ ระยะออกดอก ระยะเก็บเกี่ยว โดย
แสดงเปนคาเฉลี่ย ± SE (n=5)  
 

  ภาพ2  ปมรากถั่วในระยะเจริญเติบโต  (a) ปมรากถั่ว     
  กลุมควบคุม (CF)  (b) ปมรากถั่วกลุมที่ไดรับโอโซน   
    40ppb  (c) ปมรากถั่วกลุมที่ไดรับโอโซน 70 ppb   

 
            (a)                     (b)                    (c)                                                                                                                    
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กลุม 2 Creative Management 
(การพัฒนาการจดัการที่ทําใหเกิดกระบวนการการจัดการ 

อยางสรางสรรค) 
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การตรวจสอบคุณภาพเน้ือไก ทางดานจุลชีววิทยาที่จําหนายในตลาดเขตอําเภอหัวหิน 
อําเภอชะอํา และอําเภอเมืองเพชรบุรี 
Microbiological examination of chicken sold in the market of Hun-Hin district, Cha-am 
district and Muang district Phetchaburi province 
 
พิมพใจ มีตุม1 และภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ รักษาศิริ1  
Pimjai  Meetum1 and Bhutharit Vittayaphattananurak Raksasiri1 

 
บทคัดยอ 

การตรวจสอบคุณภาพดานสุขศาสตรเนื้อไก ที่จําหนายในตลาดสดและซุปเปอรมารเกตในเขตพื้นที่อําเภอ
เมืองเพชรบุรี อําเภอชะอํา อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในชวงเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนมีนาคม ป พ.ศ. 
2552 ทําการทดลองดวยวิธีการวิเคราะหปริมาณเชื้อจุลินทรียทั้งหมด โดยวิธี Total Plate Count, ตรวจหาเชื้อ 
Escherichia coli และตรวจหาเชื้อ  Salmonella spp.และ Shigella spp. ผลการทดลองพบวาปริมาณเชื้อจุลินทรีย
รวมในเนื้อไกระหวางตลาดสดทั้ง 3 แหลง ซุปเปอรมารเกต 2 แหลง และระหวางตลาดสด และซุปเปอรมารเกต ไมมี
ความแตกตางในทางสถิติ ตรวจพบเชื้อ E. coli  ในเนื้อไกในตลาดสดเขตอําเภอเมืองเพชรบุรี มีคาสูงกวาตลาดสด
เขตอําเภอหัวหิน และอําเภอชะอําแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) โดยมีคาเทากับ 1.7 ×107, 7.3 ×106 และ  
7.7×106 (CFU/g) ตามลําดับ ในขณะที่ซุปเปอรมารเกต ทั้ง 2 แหลง และระหวางตลาดสดและซุปเปอรมารเกต ไมมี
ความแตกตางในทางสถิติ ในการเก็บตัวอยางเนื้อไกเพื่อตรวจสอบการปนเปอนของเชื้อ Salmonella spp. พบวาเนื้อ
ไกตลาดสดเขตอําเภอเมืองเพชรบุรี ซุปเปอรมารเกตเขตอําเภอเมืองเพชรบุรีและซุปเปอรมารเกตเขตอําเภอหัวหินพบ
การปนเปอนของเชื้อ Salmonella spp. แตไมพบในกลุมทดลองอื่น และตรวจพบเชื้อ Shigella spp.ปนเปอนในเนื้อ
ไก ในตลาดสดเขตอําเภอชะอํา ตลาดสดเขตอําเภอหัวหิน และซุปเปอรมารเกตเขตอําเภอเมืองเพชรบุรี แตไมพบใน
กลุมทดลองอื่น 
คําสําคัญ :  เนื้อไก  เชื้อ E. coli   เชื้อ Salmonella spp. เชื้อ Shigella spp.  
 
Abstract 

Hygienic examination of poultry meat was studied in local fresh market and supermarket in 
Muang and Cha-am district Phetchaburi province, and Hua Hin District Prachuapkhirikhan province, 
during February to March, 2009. Enumeration of total microorganisms in meat by total plate count 
methods, Escherichia .coli, Salmonella spp. and Shigella spp. The results from total count of 
microorganism in poultry meat of three local fresh markets in Muang, Cha am and Hua Hin was not 
significant difference. Total count of microorganism in poultry meat of local supermarket in Muang and 
supermarket in Hua Hin was not significant difference. And not significant difference compared to fresh 

                                                  
1 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลยัศลิปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
  Faculty of Animal Science and Agricultural Technology, Silpakorn University 



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :  
ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 3 

28-29 มกราคม 2553  มหาวิทยาลัยศิลปากร สนามจันทร 

P-46

market and supermarket. Poultry meat contaminated with E.coli from local fresh market in Muang District 
was significant difference compared to fresh market in Hua Hin and Cha am Districts, (1.7x107,7.3x106 
และ 7.7x106 CFU/g respectively (P<0.05). Samples from supermarket in Muang and Hua Hin were 
contaminated with E. coli, which were not significant different. And not significant difference compared of 
fresh market and supermarket. Poultry meat contaminate with Salmonella spp. Were found from samples 
collected from local fresh market in Muang 1 District, Muang 2  District,supermarket in Muang1 District, 
supermarket in Muang 2 District, and supermarket in Hua Hin 3 District, while other samples were not 
detected. Poultry meat contaminate with  Shigella spp. Were found from samples collected from local 
fresh market in Cha-Am 2 District, Hua Hin 2 District and supermarket in Muang 3 District, hile other 
samples were not detected.  
Keywords : Poultry Meat, E. coli, Salmonella spp., Shigella spp. ,Total plate count  

 
บทนํา 

ความสะอาดและความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน ซึ่งการประกอบอาหารไมสะอาดจะสงผลใหเกิดการ
เจ็บปวยแกผูบริโภคได โรคสวนใหญเปนโรคในระบบทางเดินอาหาร หรือโรคอาหารเปนพิษ เปนโรคที่กอใหเกิดปญหา
คอนขางมากและควบคุมยาก โรคที่พบกันมากคือ โรคอุจจาระรวง ซึ่งเกิดจากแบคทีเรียตางๆ เชน  โรคอุจจาระรวงที่
เกิดจากการติดเชื้อ Escherichia coli และโรคอาหารเปนพิษที่เกิดจากเชื้อ Salmonella spp.  โดยสวนใหญ เชื้อ 
Escherichia coli และ Salmonella spp.  บอยครั้งที่เกิดโรคระบาดขึ้น โดยการเกิดการบริโภคเนื้อสัตว และอาหารที่มี
การปนเปอนของเชื้อสาเหตุที่กอใหเกิดโรค ทําใหมีผูปวยและผูเสียชีวิตจํานวนมาก และโดยมากจะพบใน เด็ก และ 
ผูสูงอายุ ผูที่มีความตานทานโรคไมดีเปนสวนใหญ 

 
แผนการทดลองและการตรวจหาเชื้อจุลินทรีย 

สุมเก็บตัวอยางเนื้อไกสดที่จําหนายในตลาดสดและซุปเปอรมารเก็ต อําเภอเมืองเพชรบุรี  และอําเภอหัวหิน 
โดยวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design แบงกลุมการทดลองเปน 5 กลุม คือ กลุม 1 ตลาดสด
เขตอําเภอเมืองเพชรบุรี กลุม 2 ตลาดสดเขตอําเภอชะอํา กลุม 3 ตลาดสดเขตอําเภอหัวหิน กลุม 4 ซุปเปอรมารเกตเขต
อําเภอเมืองเพชรบุรี และกลุม 5 ซุปเปอรมารเกตเขตอําเภอหัวหิน โดยทําการสุมเก็บตัวอยางแหลงละ 3ตัวอยาง ตังอยาง
ละ 3 ซ้ํา วิธีการวิเคราะหปริมาณเชื้อจุลินทรียทั้งหมด โดยวิธี Total Plate Count,   ตรวจหาเชื้อ Escherichia coli โดยใช
แผน Test PetrifilmTM Aerobic Count Plate (AC) และตรวจหาเชื้อ  Salmonella spp.และ Shigella spp .โดยวิธีใช
อาหารเลี้ยงเชื้อ Xylose Lysine Deoxycholate Agar, Brilliant-green Phenol-red lactose Sucrose Agar, Triple sugar 
Iron Agar, Lysine Decarboxylase Broth, Simmon citrate Agar และ SIM medium (A.O.A.C., 1999) 
 
ผลการทดลอง 
1.การตรวจสอบเชื้อจุลินทรียรวม ในเนื้อไกสดโดยวิธี Total  plate count 

ผลการวิเคราะหหาปริมาณการปนเปอนของจุลินทรียรวม โดยวิธี Total plate count (Colony Forming 
Unit) ตอเนื้อ 25 กรัม พบวา จากการตรวจหาปริมาณจุลินทรียรวมในเนื้อไก ในตลาดสดทั้งในเขตอําเภอเมืองเพชรบุรี 
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อําเภอชะอํา และอําเภอหัวหิน ไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ (P>0.05) ปริมาณจุลินทรียรวมในซุปเปอรมารเกต
ในเขตอําเภอเมืองเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน ไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ (P>0.05) ปริมาณจุลินทรียรวมทั้งใน
ตลาดสด และซุปเปอรมารเกตไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ (P>0.05) 

 

ตารางที่ 1.  แสดงปริมาณเชื้อจุลินทรียรวม ที่ตรวจพบในเนื้อไก  
แหลงที่ศึกษา ปริมาณจุลินทรียรวม (CFU/g) 

ตลาดสดเขตอําเภอเมืองเพชรบุรี 7.1×108 
ตลาดสดเขตอําเภอชะอํา 1.9×108 
ตลาดสดเขตอําเภอหัวหิน 6.9×108 
ซุปเปอรมารเกตอําเภอเมืองเพชรบุรี 4.5×108 
ซุปเปอรมารเกตอําเภอหัวหิน 9.9×108 

 

2. การตรวจสอบเชื้อ E. coli ในเนื้อไก 
       การวิเคราะหหาปริมาณเชื้อ E.coli โดยวธิีใชแผนตรวจนับจาํนวนแอโรบิคแบคทีเรีย  (PetrifilmTM Aerobic Count 
Plates, AC) ตอเนื้อ 25 กรัม พบวา ปริมาณเชือ้ E. coli เนื้อไกในตลาดสดเขตอําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอชะอาํ  และ
อําเภอหัวหิน พบวาปริมาณเชื้อ E. coli ในตลาดสดเขตอําเภอเมืองเพชรบุรี มีคาสูงกวาตลาดสดเขตอําเภอหัวหนิ และ
อําเภอชะอําอยางมีนัยสําคัญ โดยมีคาเทากับ 1.7x107, 7.7x106 และ 7.2 x106 CFU/g ตามลําดับ  
 

ตารางที่ 2.  แสดงผลเปรียบเทียบปริมาณเชือ้ E .coli (CFU/g) ที่ตรวจพบในเนือ้ไก  
แหลงที่ศึกษา ปริมาณเชื้อ E. coli (CFU/g) 

ตลาดสดเขตอําเภอเมืองเพชรบุรี 1.7 ×107 
ตลาดสดเขตอําเภอชะอํา 7.3 ×106 
ตลาดสดเขตอําเภอหัวหิน 7.7 ×106 
ซุปเปอรมารเกตอําเภอเมืองเพชรบุรี 1.5 ×107 
ซุปเปอรมารเกตอําเภอหัวหิน 8.7 ×106 

 

3. ผลการศึกษาตรวจหาเชื้อ Salmonella ssp. และ  shigella spp ในเนื้อไก 
      การตรวจสอบเชื้อ Salmonella ssp .และ Shigella spp. ในเนื้อไก พบวาเนื้อไกจํานวน 3 แหลง คือ ตลาด
สดอําเภอเมืองเพชรบุรี ซุปเปอรมาเกตเขตอําเภอเมืองเพชรบุรี และซุปเปอรมาเกตเขตอําเภอหัวหิน พบการปนเปอน
ของเชื้อ Salmonella ssp. และตรวจสอบทางชีวเคมีเพื่อยืนยันผลในการจําแนกหาเชื้อ Shigella  spp. พบวาเนื้อไก
จํานวน 3 แหลง คือ ตลาดสดอําเภอชะอํา ตลาดสดอําเภอหัวหินและซุปเปอรมาเกตเขตอําเภอเมืองเพชรบุรีพบการ
ปนเปอนของเชื้อ Shigella spp.  
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ตารางที่ 3.  แสดงผลการตรวจเชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อไก 
แหลงศึกษา XLD \ BPLS 

  TSA LIA SIM Citrate utilize Uearase prod 
ตลาดสดอําเภอเมืองเพชรบุรี  K/A+H2S + +/–/+ + – 
ตลาดสดอําเภอชะอํา  K/A+H2S – – /– /– – – 
ตลาดสดอําเภอหัวหิน  K/A – – /–/ – – – 
ซุปเปอรมาเกตเขตอําเภอเมืองเพชรบุรี K/A+H2S + +/–/+ + – 
ซุปเปอรมาเกตเขตอําเภอหัวหิน  K/A+H2S + +/–/+ + – 

 

ตารางที่ 4.  แสดงผลการตรวจเชื้อ Shigella spp. ในเนื้อไก 
แหลงศึกษา XLD \ BPLS 

  TSA LIA SIM Citrate utilize Uearase prod 
ตลาดสดอําเภอเมืองเพชรบุรี  K/A+H2S + +/–/+ + – 
ตลาดสดอําเภอชะอํา  K/A+H2S – – /– /– – – 
ตลาดสดอําเภอหัวหิน  K/A+H2S – – /–/ – – – 
ซุปเปอรมาเกตเขตอําเภอเมืองเพชรบุรี K/A – – /–/ – – – 
ซุปเปอรมาเกตเขตอําเภอหัวหิน  K/A+H2S + +/–/+ + – 
หมายเหตุ : K = slant ผิวหนาอาหารเปลี่ยนเปนสีชมพูแดง : A =  butt กนหลอดอาหารเปลี่ยนเปนสีเหลือง 
                : H2S = เกิดแกส ทําใหอาหารเกิดสีดํา : +   = ผล positive : -    = ผล negative 
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วิจารณผลการทดลอง 
 จากการทดลองตรวจสอบเชื้อจุลินทรียรวมในเนื้อไกครั้งนี้พบวา ในตลาดสดเขตอําเภอเมืองเพชรบุรี  ตลาดสด
เขตอําเภอหัวหิน ซุปเปอรมารเกตเขตอําเภอเมืองเพชรบุรี ซุปเปอรมารเกตเขตอําเภอหัวหิน มีปริมาณจุลินทรียรวมระหวาง 
108 -1010 CFU/g  ซึ่งปริมาณจุลินทรียรวม พบสูงเกินมาตรฐานจุลินทรียในเนื้อสัตว คือไมเกิน 2.5x105 – 1.0x107 CFU/g 
(อัจฉราพร, 2547) ผลจากการตรวจหาเชื้อ E.coli ในเนื้อไก จะเห็นไดวาทั้งในตลาดสดและซุปเปอรมารเกตในอําเภอเมือง
เพชร อําเภอชะอํา และอําเภอหัวหิน มีการปนเปอนของเชื้อ E.coli ในทุกกรณีศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ Doyle and Schoeni 
(1987) ตรวจพบเชื้อ E.coli  สายพันธุ EHEC ในเนื้อไกรอยละ 1.5 จาก 263 ตัวอยาง และตรวจพบเชื้อ E.coli 0157:H7 ใน
เนื้อไกรอยละ 12 จาก 33 ตัวอยาง ซึ่งระบุเชื้อ E.coli เปนดัชนีบงชี้ถึงที่มาของการปนเปอน ซึ่งอาจจะปนเปอนจากอุจจาระ
ในน้ําและอาหาร จากการทดลองแสดงใหเห็นวา อาหารสดประเภทเนื้อไกสด ในเขตพื้นที่ที่ใชเปนกรณีศึกษายังพบการ
ปนเปอนเชื้อซึ่งกอใหเกิดโรคอาหารเปนพิษชนิดหนึ่ง จากผลการสํารวจตรวจหาเชื้อ Salmonella spp. เนื้อไก ในครั้งนี้ พบ
เชื้อ Salmonella spp. ปนเปอนในเนื้อไก รอยละ 40 ของตลาดที่ทําการตรวจสอบทั้งหมด ในขณะที่ขอกําหนดที่สําคัญใน
เนื้อไก และผลิตภัณฑไกจะตองปราศจากเชื้อโรคอาหารเปนพิษไดแก Salmonella spp., Yersinia enterocolitica, E.coli 
0157:57, Campylobacter jejuni  และ E.coli. (Boonmar et al., 2002) นักวิจัยหลายคณะรายงานวา พบอัตราการ
ปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสัตวปกอยูระหวาง 20-70 (อรุณ และคณะ, 2536)  
 
สรุปผลการทดลอง 

จากการตรวจสอบคุณภาพเนื้อไก ดานสุขศาสตรที่จําหนายในตลาดสดและซุปเปอรมารเกตในเขตพื้นที่
อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอชะอํา และอําเภอหัวหิน พบวา ปริมาณเชื้อจุลินทรียทั้ง 4 ชนิดที่ตรวจพบ มีปริมาณการ
ปนเปอนที่สามารถกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคได ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากการจัดการกระบวนการฆาและชําแหละ
ซากสัตว ดานการขนสงสัตวจากโรงฆาสูตลาดหรือแหลงจําหนาย รวมถึงดานสุขาภิบาลหรือการจัดการความสะอาด
ยังไมไดมาตรฐาน หรืออาจเนื่องมาจากขั้นตอนการผลิตสินคา การบรรจุภัณฑ สุขอนามัยสวนบุคคลของพนักงาน
หรืออายุของการเก็บรักษาที่ไมไดมาตรฐาน 
 
เอกสารอางองิ 
อรุณ บางตระกูลนนท, แพรวผกา ทองระอาด และมยุรา กุสุมส. 2536. การปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อไกสด

แชแข็งเพื่อการสงออก. วารสารอาหาร. 23 (4) : 231-236. 
อัจฉราพร พลเศพย. 2547. เช้ือแบคทีเรียที่ทําใหเกิดการเนาเสียในตลาดสด อําเภอหัวหิน จงัหวัด

ประจวบคีรีขันธ. จุลนิพนธปริญญาตรี. มหาวิทยาลัยศิลปากร, เพชรบุรี. 
A.O.A.C.1998. FDA Bacteriological Analytical Manual. Eighth edition, Revision A. AOAC. International, 

Arlington,VA . 
Boonmar. S., A. Bangtrakulnonth, and K. Kaneko. 2002. Occurrence of Yersinia enterocolitica in chicken 

meat and animals. ISSAAS. (in press) 
Doyle, M.p., Beuchat, L.R. and Montville. T.J., 1997. Food microbiology fundamentals and frontiers. ASM 

Press. Washington D.C.  
 

 



บทความวิจัยและงานสรางสรรค : 
ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 3 

28-29 มกราคม 2553  มหาวิทยาลัยศิลปากร สนามจันทร 

P-50

การตรวจหายาตานจุลชีพตกคางในเนื้อสุกร และเนื้อไกในเขตพื้นที่อําเภอชะอําและอําเภอ
หัวหิน  
Antimicrobial Residues in Pork and Chicken meats in Cha-Am and Hua Hin Districts 
 
อภิชญา เต็งเมืองปก1 อรุณโรจน สุฐิติวนิช 1 อังสนา โลกคําลือ 1 พิมพใจ มีตุม1 ศรัณยพงศ ทองเรือง1  
ธงชัย เฉลิมชัยกิจ 2 และ สุภาวดี มานะไตรนนท 1 
Apichaya Tengmueangpuk1, Arunroj Suthitiwanich1, Angsana Lokcamlue1, Pimjai Meetum1, 
Saranpong Thongruang1, Thongchai Chalermchaikit2 and Supawadee Manatrinon1 
 
บทคัดยอ 

การตรวจสอบตัวอยางเนื้อสุกร และเนื้อไก เพื่อหายาตานจุลชีพตกคาง โดยใชการตรวจสอบดวยวิธี Clean 
Meat Test (CM-Test) เริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนสิงหาคม 2552 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2552  ในเขตพื้นที่อําเภอ
ชะอําและอําเภอหัวหินจํานวน 100 ตัวอยาง  ชนิดละ 50 ตัวอยาง จากตลาดนัด 10 แหง  แหงละ 5 ตัวอยาง  ผลของ
การตรวจสอบพบยาตานจุลชีพตกคางในเนื้อสุกร 29 ตัวอยาง จาก 50 ตัวอยาง (58.00%) และในเนื้อไกตรวจพบ  24 
ตัวอยาง จาก 50 ตัวอยาง (48.00%)  จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาทั้งเนื้อสุกรและเนื้อไกที่มีขายอยูในตลาดสด
สวนใหญมียาตานจุลชีพตกคาง ผลการศึกษาครั้งนี้ใชเปนขอมูลเบื้องตนเพื่อใหมีการระมัดระวังการใชยาในสัตว 
การศึกษาขั้นตอไปควรจะเปนการศึกษาชนิดของยาตานจุลชีพที่ตกคางและปริมาณที่พบในผลิตภัณฑเนื้อสัตว 
คําสําคัญ : ยาตานจุลชีพตกคาง เนื้อสุกร เนื้อไก Clean Meat Test (CM-Test) 
 
Abstract 

A hundred samples of pork and chicken were collected for the detection of antimicrobial 
residues by Clean Meat Test technique (CM-Test) from August 2009 to November 2009 in Cha-Am and 
Hua Hin districs. Fifty samples from each meat (pork and chicken) were collected from 10 local fresh 
markets for 5 samples per market.  Antimicrobial residues were detected 29 from 50 pork samples 
(58.00%) and 24 from 50 chicken samples (48.00%). The results revealed that many samples of pork and 
chicken from the locals fresh markets in Cha-Am and Hua Hin districs were contaminated with 
antimicrobial residues. The results from this study can be recommended as basic information for 
monitoring the drug used in livestock production. Further investigation should be analyzed the type of 
antimicrobial residues and quantify its level found in meat products. 
Keywords : Antimicrobial residues, Pork , Chicken, Clean Meat Test  (CM-Test ) 
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คํานํา 
                ประเทศไทยเปนประเทศที่มีอุตสาหกรรมปศุสัตวขนาดใหญตลอดจนมีการใชยาตานจุลชีพอยาง
กวางขวางซึ่งกอใหเกิดผลในเนื้อสัตวตกคาง นอกจากนี้ยังไมมีการตรวจสอบกันอยางจริงจังวามีการปนเปอนของยา
ตานจุลชีพในอาหารที่คนบริโภคกันหรือไม อยางไรก็ตามมีรายงานตรวจพบยาตานจุลชีพในผลิตภัณฑจากสัตว เชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร (อนงคและดานิศ, 2545) งานวิจัยนี้จึงมุงเนนที่จะสํารวจหายาตานจุลชีพที่ตกคางในเนื้อสุกร
และเนื้อไกในเขตอําเภอชะอําและเขตอําเภอหัวหิน ครั้งนี้เปนการวิจัยเบื้องตนซึ่งสามารถใชเปนแนวทางในการเฝา
ระวังไมใหมีการปนเปอนของยาตานจุลชีพตกคางสูผูบริโภค โดยการตรวจสอบยาตานจุลชีพตกคาง ในกลุมของ β-
lactam เชน แอมพิซิลินและเพนนิซิลลิน ซึ่งเปนยาตานจุลชีพตกคางที่ใชกันอยางแพรหลายในการรักษาสัตวปวย 
(Luo et al., 1997; Popelka et al., 2005, Kowalski and Konieczna 2007; Kantinani et al., 2009) โดยใชเชื้อ 
Beobacillus stearothermophilus  
 
อุปกรณและวิธีการ 
                 ดําเนินการเก็บตัวอยางจากตลาดนัดซึ่งเปนตลาดสดที่ขายอาทิตยละ 2 วัน และรานคามีลักษณะเปนแผง
ชั่วคราวภายในเขตอําเภอชะอําและหัวหิน จํานวน 10 แหง แหงละ 5 ตัวอยาง ดําเนินการเก็บตั้งแตเดือนสิงหาคม 
2552 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2552 โดยทําการเก็บเนื้อไกสวนอก จํานวน 50 ตัวอยาง และเนื้อหมูบริเวณเนื้อสัน 
จํานวน 50 ตัวอยาง มาทดสอบดวย Clean meat test (CM-Test) ทันที หลักการของวิธีนี้คือการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อ Beobacillus stearothermophilus ซึ่งเปนเชื้อที่มีความเหมาะสมในการทดสอบ นําตัวอยางเนื้อ
ประมาณ 15 กรัม บดตัวอยางเนื้อ นําผาขาวบางมาหอเนื้อแลวทําการบีบน้ํานํากระดาษกรองซับน้ําที่คั้นไดลงใน
หลอดชุดตรวจสอบโดยใหสัมผัสผิวบนอาหารเลี้ยงเชื้อปดฝาหลอดชุดตรวจสอบดวยพาราฟน นําหลอดทดสอบไปอบ
ในอุณหภูมิ 65 ± 1 องศาเซลเซียลเปนเวลา  2 ชั่วโมงครึ่ง ถาสีของหลอดควบคุมยังไมเปล่ียนเปนสีเหลืองนํามาอาน
ผลตอทุก 10-15 นาที ถาหลอดทดสอบเปลี่ยนเปนสีเหลือง หมายถึง ไมมียาตานจุลชีพ แตถาหลอดทดสอบยังคงเปน
สีมวงหรือเปนสีมวงจาง หมายถึง มียาตานจุลชีพตกคาง 
 
ผลและวจิารณ 
              การตรวจสอบเนื้อสุกรทั้งหมด 50 ตัวอยาง พบยาตานจุลชีพตกคาง 29 ตัวอยาง คิดเปน 58.00% ใน
ตัวอยางเนื้อไก 50 ตัวอยาง ตรวจพบ 24 ตัวอยาง คิดเปน 48.00% เมื่อดูผลบวกเฉลี่ยจากจํานวนตัวอยางทั้งหมดที่
ทําการตรวจเทียบกับจํานวนที่ตรวจพบยาตานจุลชีพตกคางแลวถือวามีจํานวนมาก ซึ่งสอดคลองจากผลการศึกษา
ของอนงคและดานิศ (2545)  ที่ไดทําการศึกษายาตานจุลชีพตกคางชนิดสเตรปโตมัยซินทั้งในเนื้อสุกรและเนื้อไกใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบมากถึง 65% และ 45% ของจํานวนตัวอยางที่ทําการศึกษาทั้งหมดตามลําดับ และเมื่อ
พิจารณาดูในแตละตลาดที่ทําการเก็บตวัอยางทั้งส้ิน 10 แหง พบวาจํานวนตัวอยางที่ตรวจพบยาตานจุลชีพตกคางใน
แตละแหงมีจํานวนใกลเคียงกัน    
              จากการตรวจพบยาตานจุลชีพตกคางในตัวอยางที่นํามาทดสอบซึ่งพบประมาณ 50% สามารถบอกไดวาใน
ปจจุบันผูบริโภคมีความเสี่ยงสูงที่จะไดรับสารตกคางจากเนื้อสัตว ทําใหไดรับอันตรายจากการสะสมของสารตกคาง
เปนเวลานาน  
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สรุป 
               จากผลการศึกษาที่พบยาตานจุลชีพตกคางในตัวอยางที่ทําการทดสอบจํานวนมาก ดังนั้นควรจะ
ทําการศึกษาขั้นตอไปซ่ึงจะเปนการศึกษาเพื่อตรวจสอบวายาตานจุลชีพตกคางชนิดใดบาง และปริมาณเทาใดที่
ปนเปอนอยูในผลิตภัณฑจากสัตว  
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             คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย น.สพ. เกรียงศักดิ์ พูนสุข คณบดีคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่ใหการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้   
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ตารางที ่1 ผลการตรวจสอบยาตานจุลชีพตกคางในเนื้อสุกร และเนื้อไก 
เนื้อสุกร เนื้อไก ตลาดสด 

จํานวนตัวอยางที่ตรวจพบ (%)1 จํานวนตัวอยางที่ตรวจพบ (%)1 

1. หวยทรายใต 3 (60.00) 3 (60.00) 
2. หนองตะเภา 3 (60.00) 3 (60.00) 
3. บางควาย 4 (80.00) 3 (60.00) 
4. เทศบาลชะอํา 3 (60.00) 2 (40.00) 
5. ฉัตรชัย 1 (20.00) 2 (40.00) 
6. หนองซอ 3 (60.00) 2 (40.00) 
7. หวยมงคล 3 (60.00) 2 (40.00) 
8. ชางแทงกระจาด 3 (60.00) 2 (40.00) 
9. ริมคลองทางรถไฟ 3 (60.00) 3 (60.00) 
10. หนองขอน 3 (60.00) 2 (40.00) 

รวม 29 (58.00) 24 (48.00) 
1จํานวนตัวอยางที่ตรวจพบยาตานจุลชีพตกคางจากจํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 5 ตัวอยาง (% ของจํานวนตัวอยางที่ตรวจพบยาตานจุลชีพ
ตกคาง) 
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การประเมินคุณภาพเว็บไซตขอมูลยาในประเทศไทย 
Evaluation of Thai drug information websites in Thailand 
 
วรวุฒิ ออนเอี่ยม1 และสรวง รุงประกายพรรณ1  
Woarawut Oniam1 and Suang Rungpragayphan1 
 
บทคัดยอ 

 จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหมีการเผยแพรขอมูลตางๆ ผานเครือขายอินเทอรเน็ตได
งายขึ้น โดยเฉพาะเว็บไซตขอมูลยา ซึ่งประกอบดวยขอมูลจํานวนมาก แตอยางไรก็ตามสวนใหญแลวขอมูลเหลานั้น
ไมมีผูใดยืนยันความถูกตอง คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะประเมินคุณภาพเว็บไซตขอมูลยาบนอินเตอรเน็ตใน
ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจเว็บไซตขอมูลยาในประเทศไทย และประเมินคุณภาพของเว็บไซตที่ให
ขอมูลยาเหลานั้น โดยทําการคัดเลือกเว็บไซตขอมูลยาที่ถูกสืบคนโดยเว็บคนหา 3 ชนิด คือ Google, Yahoo และ 
MSN จํานวน 40 อันดับแรกที่พบ ซึ่งกําหนดคําคนหาที่ใชในการคนหา คือ “ขอมูลยา” และ “Drug information” 
พิจารณาเลือกเว็บไซตที่ตรงตามเกณฑที่กําหนด คือ มีการเผยแพรขอมูลเปนภาษาไทย และ      ไมเปนเว็บไซตถาม-
ตอบ จากนั้นดําเนินการประเมินคุณภาพเว็บไซตขอมูลยาที่คัดเลือกไดจํานวน 6 เว็บไซต โดยใชเกณฑประเมิน 3 
แบบ ไดแก เกณฑที่กําหนดโดย HON, WWW CyberGuides และเกณฑการประเมินเว็บไซตขอมูลยาที่ดัดแปลง     
มาจาก Discern ผลการวิจัยพบวา พบวา เกณฑในการประเมินเว็บไซตแตละเกณฑมีวัตถุประสงคในการประเมิน
ตางกัน ดังนั้นในการประเมินเว็บไซตขอมูลยาจึงควรใชเกณฑในการประเมินมากกวา 1 แบบ นอกจากนี้ยังพบวา
เว็บไซตขอมูลยาในประเทศไทยสวนมาก ยังมีความนาเชื่อถือนอย ผูดูแลเว็บไซตยังไมไดใหความสําคัญกับขอมูลที่
ควรระบุใหผูใชขอมูลทราบ เชน การระบุชื่อผูเขียนบทความ การระบุวันเวลาในการเผยแพรขอมูล การระบุวันเวลาใน
การปรับปรุงขอมูล และการใหแหลงอางอิงขอมูลยาบนเว็บไซต 
คําสําคัญ : ประเมินคุณภาพเว็บไซต, HON, WWW CyberGuides, Discern 
 
Abstract 

Advances in information technologies make information publication via the Internet easier, 
especially drug information websites containing large amount of data. However, mostly they are not well 
validated. We were interested in evaluation of Thai drug information websites. The objectives of this study 
were to examine and to evaluate Thai drug information websites. Three search engines, namely Google, 
Yahoo and MSN, were used to search and select firstly listed 40 drug information websites with the 
keywords “ขอมูลยา” and “Drug information”. The criteria of website selection were: information 
publication on the selected websites must be in Thai and they must not be a webboard. Six health 
websites were selected and then evaluated in accordance with three evaluation tools: HONcode, WWW 

                                          
1 ภาควิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 
  Department of Health-Related Informatics of Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000 
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CyberGuides and a newly developed drug information website evaluation tool, which was modified from 
Discern. The results showed that each website evaluation tool had different evaluating objectives. 
Therefore, drug information websites should be evaluated using more than one evaluating criteria. 
Importantly, it was found that most Thai drug information websites had a low level of credibility. The 
webmasters do not emphasize on putting important information to be available for the public such as the 
authors of published articles, publishing dates, information updating dates and drug information 
reference sources. 
Keywords : websites evaluation, HONcode, WWW CyberGuides, Discern 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

จากความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีโทรคมนาคม ทําใหมีการติดตอส่ือสารและให
ขอมูลขาวสารกันทางเครือขายคอมพิวเตอรมากขึ้น รวมถึงขอมูลยาที่มีการเผยแพรตามเว็บไซตสุขภาพตาง ๆ บน
อินเทอรเน็ต ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวา ขอมูลบนอินเทอรเน็ต  ไดเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว แตการควบคุมคุณภาพและความ
นาเชื่อถือของขอมูลบนอินเทอรเน็ต  จะกระทําไดยาก เนื่องจากเครือขายอินเทอรเน็ตเปนระบบอิสระ ไมมีผูควบคุม 
ขอมูลบางอยางอาจไมเปนจริงหรือเปนจริงเพียงบางสวน โดยเฉพาะขอมูลทางยา ถาไมสามารถตรวจสอบแหลงที่มา
ของขอมูลได หรือขอมูลที่ไมถูกตอง หรือบิดเบือนไปจากความเปนจริง จะเกิดอันตรายตอผูบริโภคอยางรายแรง จาก
การวิจัยของ Crocco และคณะ พบวา ขอมูลที่สืบคนไดจากอินเทอรเน็ตบางเว็บ เปนขอมูลที่ไมถูกตอง ทําใหผูที่จะ
นําขอมูลไปใชอาจเกิดอันตรายถึงชีวิต และจากการวิจัยของ Eysenbach และคณะ พบวา คุณภาพขอมูลสุขภาพบน
เว็บไซตยังเปนปญหาที่สําคัญ 

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุระสงคที่จะทําการสํารวจเว็บไซตที่ใหขอมูลดานยาในประเทศไทย และนํามาประเมิน
คุณภาพตามเครื่องมือประเมินความนาเชื่อถือของเว็บไซตทางดานสุขภาพ  
 
อุปกรณและวิธีการ 
เครื่องมือวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบประเมินความนาเชื่อถือของเว็บไซตทางดานสุขภาพ 3 แบบ ไดแก 
1. HON (Health on the Net Foundation) 
2. WWW.Cyberguide 

2.1 WWW CYBERGUIDE RATINGS FOR CONTENT EVALUATION 
2.2 WWW CYBERGUIDE RATINGS FOR WEB SITE DESIGN 

3. เกณฑการประเมินเว็บไซตขอมูลยาที่ดัดแปลงมาจาก Discern 
วิธีการวิจัย 

1. กําหนดเกณฑการคัดเลือกเว็บไซตและเกณฑประเมินความนาเชื่อถือของเว็บไซตทางดานสุขภาพ โดย
เกณฑการคัดเลือกเว็บไซต คือ มีการเผยแพรขอมูลเปนภาษาไทย ไมเปนเว็บไซตถาม-ตอบ  

2. กําหนดคําคน (Keyword) ที่ใชในการคนหา คือ “ขอมูลยา” และ “Drug information”  
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3. คนหาเว็บไซตขอมูลยาโดยเว็บคนหา (Search engine) ซึ่งใชเว็บคนหา 3 ชนิด ไดแก Google Yahoo 
และ MSN  โดยใชคําคน (Keyword) ที่กําหนดไว 

4. คัดเลือกเว็บไซตขอมูลยาที่ถูกสืบคนโดยเว็บคนหา โดยคัดเลือกจากผลการคนหาของแตละเว็บคนหา 
จํานวน 40 อันดับแรกที่พบ ซึ่งพจิารณาเลือกเว็บไซตที่ตรงตามเกณฑที่กําหนด หากเว็บไซตที่เลือกซ้ํากัน ใหพิจารณา
มาเพียง 1 เว็บไซต 

5. ดําเนินการประเมินคุณภาพเว็บไซตขอมูลยาที่คัดเลือกไดจากขอ 4  โดยใชเกณฑประเมินความ
นาเชื่อถือของเว็บไซตทางดานสุขภาพ 3 แบบ ไดแก เกณฑที่กําหนดโดย HON WWW CyberGuides และเกณฑการ
ประเมินเว็บไซตขอมูลยาที่ดัดแปลงมาจาก Discern  

6. ทําการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล  
 
ผลและวจิารณ 

ผลการคนหาเว็บไซตที่ใหขอมูลยาที่ไดจากการคนหาจาก Search Engine ทั้ง 3 Search Engine ไดแก 
Google, Yahoo และ MSN โดยใชคําคนหาคือ “ขอมูลยา” และ “Drug information” พบเว็บไซตที่ผานเกณฑการ
คัดเลือกที่ตั้งเอาไวจํานวนทั้งส้ิน 6 เว็บไซต ไดแก http://www.yaandyou.net, 
http://www.pharmacy.cmu.ac.th/dic/index.html, http://www.pharm.chula.ac.th/osotsala, 
http://www.pharm.chula.ac.th/osotsala/otcproject, http://www.geocities.com/vichiena/index.html, 
http://thaiwonders.com/pharma/index.php  

เมื่อนําเว็บไซตที่ผานการคัดเลือกมาประเมินดวย แบบประเมินความนาเชื่อถือของเว็บไซตทางดานสุขภาพ 
3 แบบ ไดแก 

1. HONcode พบวามีถึง 5 เว็บไซตที่ไมผานเกณฑดานการจัดการโฆษณาในเว็บไซตซึ่งมีขอกําหนดที่ตอง
แยกสวนของการโฆษณาใหชัดเจน และดานการแหลงเงินทุนที่ใชในการสรางเว็บไซต ที่ตองบอกแหลงเงินทุนที่ไดรับ
ใหชัดเจน  

2. WWW.Cyberguide ซึ่งแบงแบบประเมินเปน 2 สวน คือ 
       2.1 WWW CyberGuides RATINGS FOR CONTENT EVALUATION (คะแนนเต็ม 24 คะแนน) 

พบวาเว็บไซตที่ 1 และ 4 มีคะแนนมากที่สุด (20 คะแนน) สวนเว็บไซตที่มีคะแนนนอยที่สุดคือเว็บไซตที่ 6 (15.27 
คะแนน) โดยพบวาเว็บไซตสวนมากไมระบุถึงวันที่แกไขขอมูลลาสุด และไมทราบวามีการแกไขขอมูลบอยเพียงใด จึง
ทําใหไมสามารถเขาถึงขอมูลที่มีความทันสมัยได และขอมูลสวนมากไมมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื่น ๆ หรือเว็บไซต
ที่มีขอมูลที่เกี่ยวของใหคนหาตอ 

      2.2 WWW CyberGuides RATINGS FOR WEB SITE DESIGN (คะแนนเต็ม 24 คะแนน) พบวา
เว็บไซตที่ 3 มีคะแนนมากที่สุด (21 คะแนน) และเว็บไซตที่มีคะแนนนอยที่สุดคือเว็บไซตที่ 5 (16 คะแนน) โดยพบวา
เว็บไซตสวนมากมีการนําเสนอขอมูลในรูปของมัลติมีเดียที่ไมเกี่ยวของกับจุดประสงคของเว็บไซต และมัลติมีเดีย
ภายในเว็บไซตไมไดทําใหเว็บไซตมีความสําคัญเพิ่มขึ้น นอกจกนี้ยังไมบอกวันที่แกไขขอมูลลาสุด และไมมีการนํา
เนื้อหาสวนที่ลาสมัยออกจากเว็บไซต 

จากการประเมินเว็บไซตขอมูลยาทั้ง 6 เว็บไซต ดวย แบบประมินทั้ง 2 สวน เมื่อนําคะแนนมารวมกัน  
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(คะแนนเต็ม 48 คะแนน) พบวาเว็บไซตที่ 1 มีคะแนนรวมในการประเมินมากที่สุด (39 คะแนน) และเว็บไซตที่ 5 มี
คะแนนรวมในการประเมินนอยที่สุด (28.57 คะแนน) 

3. เกณฑการประเมินเว็บไซตขอมูลยาที่ดัดแปลงมาจาก Discern ซึ่งในแบบประเมินจะแบงเปน 2 สวนคือ 
ดานความนาเชื่อถือ และ ดานคุณภาพขอมูลยา (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) พบวา เว็บไซตที่มีคะแนนการประเมินสูงสุด 
คือ เว็บไซตที่ 2 (4 คะแนน) และเว็บไซตที่มีคะแนนนอยที่สุดคือเว็บไซตที่ 6 (2.36คะแนน) เนื่องจากเว็บไซตที่ 6 ไม
บอกแหลงที่มาของขอมูลอยางชัดเจน ไมบอกแหลงขอมูลเพิ่มเติม ไมมีการบอกกลไกการออกฤทธิ์ เภสัชจลนศาสตร
ของยา และขอควรระวังในการใชยา 
 
สรุป 

ในการประเมินเว็บไซตถาเลือกใชเกณฑการประเมินตางชนิดกัน ผลประเมินที่ไดจะแตกตางกัน 
เนื่องมาจากเกณฑในการประเมินเว็บไซตแตละเกณฑมีวัตถุประสงคในการประเมินที่แตกตางกัน ดังนั้นกอนที่จะทํา
การประเมินเว็บไซตใด จึงควรเลือกชนิดของเกณฑการประเมินที่เหมาะสมกับลักษณะที่ตองการประเมิน หรือถา
ตองการประเมินใหครอบคลุมในหลายๆดาน จําเปนตองใชเกณฑในการประเมินมากกวา 1 แบบ ซึ่งจากการผลการ
ประเมินที่ได เว็บไซตขอมูลยาในประเทศไทยสวนใหญยังขาดองคประกอบสําคัญที่แสดงถึงคุณภาพของเว็บ ดังนั้นจึง
ควรมีองคกรที่จะประชาสัมพันธใหทั้งผูสรางและผูใชเว็บตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินคุณภาพของเว็บ
ขอมูลยากอนที่จะนําขอมูลจากเว็บไซตไปใชกับตนเองและครอบครัว 
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รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีปุยอินทรียของวิสาหกิจชุมชนในภาคกลางตอนลางของ 
ประเทศไทย 
The model of management of organic fertilizer technology for small and micro community 
enterprise in the lower central region of Thailand 
 
เชิดชัย  ธุระแพง1 
Cherdchai  Thurapang1 
 
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการณและรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีของวิสาหกิจชุมชน    ปุย
อินทรีย  ภาคกลางตอนลางของประเทศไทย  กลุมผูใหขอมูลอยูในพื้นที่ภาคกลางตอนลางของประเทศไทย  มีจํานวน  
5  กลุมไดแก  1)กลุมผูรูในทองถิ่น จํานวน 23 คน   2)กลุมผูเชี่ยวชาญเพื่อหาฉันทามติโดยวิธีการแบบ EDFR จํานวน 
23 คน  3)กลุมผูเชี่ยวชาญเพื่อหาความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีของวิสาหกิจ
ชุมชนปุยอินทรีย จํานวน 10 คน  4)กลุมผูที่มีผลประโยชนจากวิสาหกิจชุมชนปุยอินทรีย จํานวน 20 คน และ5)กลุมที่
ใชในการทดลองรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีของวิสาหกิจชุมชนปุยอินทรีย จํานวน 12 คน ใชวิธีการวิจัยแบบ EDFR 
ในการสรางรูปแบบการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) รวมกับการใชแบบสอบถามในการศึกษาความ
เหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีของวิสาหกิจชุมชนปุยอินทรียและนํารูปแบบการ
จัดการเทคโนโลยีของวิสาหกิจชุมชนปุยอินทรียไปทดลองใชในพื้นที่จริง  สถิติที่ใชไดแก คารอยละ คามัธยฐาน
(Median : Mdn.) คาพิสัยระหวางควอไทล(Interquartile Range : I.R.)    และคา t-test 

ผลการวิจัยพบวาสถานการณการจัดการเทคโนโลยีของวิสาหกิจชุมชนปุยอินทรีย ภาคกลางตอนลางของ
ประเทศไทยในภาพรวมเรียงลําดับตามคามัธยฐานดังนี้ ดานการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงของการจัดการ
เทคโนโลยีของวิสาหกิจชุมชนปุยอินทรียเนนการลงทุนจํานวนมาก(Mdn.=4.60) โดยใชเครื่องจักรในการผลิต     ปุย
อินทรียใหคนภายนอกโดยไมคํานึงถึงความตองการของเพื่อนบานในการใชปุยอินทรีย รองลงมา  ดานการจัดการ
เทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรียใชภูมิปญญาทองถิ่นของแตละคน ดานการเรียนรูการผลิตปุยอินทรียของผูรูและ
ผูเชี่ยวชาญในทองถิ่นเกิดจากการเขารวมอบรมการสัมมนาจากหนวยงานภาครัฐโดยใชวัสดุที่มีในทองถิ่นที่
หลากหลายในการผลิตปุยอินทรีย และมีขั้นตอนในการผลิตปุยอินทรียแตกตางกัน ดานการจัดการความรูยังไมมีการ
จดบันทึกปญหา ไมมีโอกาสนําเสนอปญหาและเทคนิคในการผลิตปุยอินทรียสําหรับดานแผนวิสาหกิจชุมชน ไมมีการ
จัดทําแผนวิสาหกิจชุมชนใชวิธีการจําขั้นตอนในการผลิตปุยอินทรีย ตามลําดับ 
 จากการตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีของวิสาหกิจชุมชน
ปุยอินทรียภาคกลางตอนลางของประเทศไทยพบวาผลการตรวจสอบของแบบวัดการเรียนรูหลังเขาทดลองสูงกวา
กอนทดลองและจากการตรวจสอบแบบประเมินผลที่ไดจากการทดลองใชรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีปรากฏวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 คา(p-value=.0001)แสดงวาผลการทดลองรูปแบบใชไดจริง  ซึ่งได
นําไปขยายผลในแหลงเรียนรูปลักไมลาย จังหวัดนครปฐม  และศูนยเครือขายปราชญชาวบาน  จังหวัดสมุทรสงคราม 
                                                 
1 ศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  76000  ประเทศไทย 
  Out-campus Study Center Petchaburi Rajabhat University Phetchaburi Province of Thailand 76000 
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คําสําคัญ : การจัดการ  เทคโนโลยี  วิสาหกิจชุมชน  ปุยอินทรีย 
 
Abstract  

The purpose of this research was 1) to study the condition and the model of management of 
technology of community enterprises of organic fertilizer in the lower central region of Thailand. 

The sample consisted of 5 groups of people in the lower central region of Thailand such as 1) 23 
knowledgeable people in the local area      2) 23 experts for making an agreement by using EDFR   3) 10 
experts for finding the appropriate and possible model of management of technology for small and micro 
community enterprise of organic fertilizer   4) 20 people who had benefited from community enterprise of 
orgasmic fertilizer and    5) 12 people who participated in the experiment of the model of management of 
technology for small and micro community enterprise of organic fertilizer.    

The instruments used for gathering data were EDFR from focus group discussion with 
questionnaires for studying the appropriate and possible model of management of organic fertilizer 
technology for small and micro community enterprises and taking the model as mentioned to experiment 
in the field. Percentage, Median, Interquartile Range and t-test were used in as statistic method data 
analysis.  

The results of the study were: The average scores of the model were; the application of sufficient 
economy for small and micro community had high investment and used the machines for producing 
organic fertilizer without  realizing of the neighbors’ need in using organic fertilizer (Mdn.=4.40). 

The management of organic fertilizer technology fro small and micro community enterprises was 
the mainly local wisdom (Mdn.=4.20). The learning in producing organic fertilizer of  knowledgeable 
people and experts in the local area came from the participation in seminar which was organized by the 
government organizations and using several materials in the local area for producing organic fertilizer in 
different processes (Mdn.=3.90). The management of knowledge and technique for producing orgasmic 
fertilizer had not been produced and Problem (Mdn.=3.53). There was no planning in micro community 
enterprise, but there was remembering the production process of orgasmic fertilizer (Mdn.=2.88) 
   The model of management of organic fertilizer technology for small and micro community 
enterprise was found appropriated and possible for using in the lower central region of Thailand, In 
experiment, learning scores of after experiment had significantly higher than the before, at α = 0.05   (p-
value = .0001). Then The model was expand to use in Plakmailai learning center, Nakhon Pathom 
province and local wisdom Network center. 
Keywords : Management,  technology, Small and Micro Community Enterprises, Orgasmic Fertilizer 
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คํานําและวัตถุประสงค 
 จากการที่รัฐบาลใหการสนับสนุนสงเสริมคนในชุมชนไดรวมตัวกันเปนกลุมเพื่อสรางอาชีพโดยใช         ภูมิ
ปญญาและวัตถุดิบที่มีในทองถิ่นผลิตสินคาตามความตองการของคนในชุมชน อยางไรก็ตาม การดําเนินงานที่ผาน
มา ปรากฏวาบางชุมชนประสบความสําเร็จอยางนาภูมิใจ  แตมีบางชุมชนไมสามารถดําเนินการตอไปไดโดยเฉพาะ
การทําวิสาหกิจชุมชน ปุยอินทรีย  ภาคกลางตอนลางของประเทศไทย เนื่องจากประสบปญหาดาน   การผลิตที่ไมมี
คุณภาพและขาดความนาเชื่อถือ ไมมีตลาดที่แนนอน  ไมมีกฎระเบียบ เกี่ยวกับการบริการ ไมมี   การแบงหนาที่ใน
การทํางานที่แนชัด และ ไมมีเงินหมุนเวียนในการซื้อวัสดุอุปกรณในการผลิตปุยอินทรีย  
 
วัตถุประสงค  
              เพื่อศึกษาสภาพการณ  รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีปุยอินทรียและประเมินรูปแบบการจัดการเทคโนโลยี     ปุย
อินทรียของวิสาหกิจชุมชนในภาคกลางตอนลางของประเทศไทย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ไดดําเนินการ 5 ขั้นตอนไดแก ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและสํารวจขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อสรุปประเด็นที่จะ
นํามาใชเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และสัมภาษณผูรูในทองถิ่นเกี่ยวกับ
การจัดการเทคโนโลยีปุยอินทรียของวิสาหกิจชุมชน ขั้นตอนที่ 2 การหาแนวทางการรางรูปแบบการจัดการเทคโนโลยี
ของของวิสาหกิจชุมชนปุยอินทรียภาคกลางตอนลางของประเทศไทย จากผูเชี่ยวชาญโดยใชเทคนิค Ethnographic 
Delphi Future Research : EDFR ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหผลที่ไดจากการทํา EDFR เพื่อยืนยันคําตอบในแตละรอบ นํา
ผลมาสังเคราะหรางรูปแบบโดยการวิเคราะหคามัธยฐาน (Median : Mdn.) และคาพิสัยระหวางควอไทล 
(Interguatile Range : I. R.) ผลการวิเคราะหจะไดรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีของวิสาหกิจชุมชน ปุยอินทรียภาค
กลางตอนลางของประเทศไทย ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการจัดการ
เทคโนโลยีของวิสาหกิจชุมชนปุยอินทรีย โดยการสนทนากลุมกับผูเชี่ยวชาญ และใชแบบสอบถามกับผูมีสวนไดสวน
เสีย และขั้นตอนที่ 5 นํารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีปุยอินทรียของวิสาหกิจชุมชนไปทดลองใชกับกลุมทดลองใน
พื้นที่ 4 อําเภอ ของจังหวัดนครปฐม และ 1 อําเภอของจังหวัดสมุทรสงคราม  
 
ผลการวิจัย 
              สภาพการณการจัดการเทคโนโลยีปุยอินทรียของวิสาหกิจชุมชนภาคกลางตอนลางของประเทศไทยทั้ง  5  
ประเด็นหลัก  มีสภาพตางคนตางผลิตปุยอินทรีย  ไมมีการรวมกลุมเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรูมุงผลิตปุยอินทรียในเชิง
ธุรกิจ  และรอคอยการชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐอาจเนื่องมาจากการผลิตปุยอินทรียในลักษณะกาวกระโดด  
สมาชิกไมมีความพรอมทางกระบวนการคิดการผลิตสินคาใหมีคุณภาพ  จึงไมมีระบบการบริหารจัดการดานคน  ดาน
การเงิน  สอดคลองกับคํากลาวของอดีตผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี(สยุมพร ล่ิมไทย)    ที่กลาววา  ปญหาในการ
ดําเนินการวิสาหกิจชุมชนพื้นที่ภาคกลางตอนลางของประเทศไทยมี  4  ดาน  ไดแก    1) การดําเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนไมไดดําเนินงานโดยคณะกรรมการกลุมอยางแทจริง  แตมีหนวยงานภาครัฐเขาไปดําเนินงานใหสมาชิก
รวมกลุมกัน    2) การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนอยูในรูปของการกาวกระโดด   3)  การดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐมีจํานวนมากแตทํางานแบบแยกสวนไมประสานงานกัน  4) การดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนยังไมมีการจัดการ
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เทคโนโลยีที่เหมาะสมไมไดนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามาใชในการจัดการความรูใหแกสมาชิกในกลุมและสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของแตงออน  ม่ันใจตน (2550 : 1-15) ที่พบวา วิสาหกิจชุมชนไมประสบผลสําเร็จเนื่องจากปญหาดาน
การผลิต  ปญหาดานการตลาด  ปญหาดานการบริการและปญหาดานการเงิน  และจากงานวิจัยของเชิดชัย  ธุระแพง 
(2551 : 163) พบวา  สาเหตุที่วิสาหกิจชุมชนไมประสบผลสําเร็จ  เนื่องจากสมาชิกมีการรวมตัวกันหลายรูปแบบ  เพื่อ
ใชศักยภาพของตน  เชน  การใชทรัพยากรและ     ภูมิปญญาทองถิ่นรวมกันในการแกปญหาที่กําลังเผชิญอยู  ทําให
บางกลุมประสบความสําเร็จอยางนาพอใจ  แตมีบางกลุมไมสามารถดําเนินการตอไปได  บางครั้งจําเปนตองมีการ
ปรับรูปแบบและวิธีการเชื่อมโยงเปนเครือขายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวางกันในการที่จะทําให
วิสาหกิจชุมชนพัฒนาขึ้น 
             จากการวิจัย  พบวา  รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีปุยอินทรียของวิสาหกิจชุมชน ภาคกลางตอนลางของ
ประเทศไทยที่เหมาะสมและมีความเปนไปไดประกอบดวย  5  ประเด็นหลัก  ไดแก  1) การประยุกตใชเศรษฐกิจ
พอเพียง  2) ดานการจัดการเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย 3) ดานการเรียนรูการผลิตปุยอินทรีย 4) ดานการจัดการ
เรียนรู 5) แผนวิสาหกิจชุมชน  สามารถนําผลการวิจัยมาอภิปราย  ดังนี้ 
 ดานการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง  พบวา  มีการนําไปปฏิบัติใหเกิดความพอใจในการดํารงชีวิต
ความเปนอยูอยางพอเพียง  โดยยึดมั่นในคุณธรรมและการเอื้ออาทรชวยเหลือเกื้อกูลกันในการใชเทคโนโลยีรวมกัน
อยางประหยัดและคุมคาที่อยูบนพื้นฐานของการใชประโยชนจากทรัพยากรในทองถิ่น  สอดคลองกับแนวคิดของ  
นรินทร  สังขรักษา (2551 : 22) ที่กลาวไวในการเปรียบเทียบวิสาหกิจชุมชน  ระหวางการพัฒนาแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงกับเศรษฐกิจการคาเสรีไววา  เศรษฐกิจพอเพียง  เนนความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติที่ตั้งอยูบน
พื้นฐานของความพอดีการใชประโยชนจากทรัพยากรหรือจากธรรมชาติแบบคุมคา  มีการบริโภคที่มีขอบเขตของ
ความพอดีที่สนองตอความตองการอยางแทจริงเปนส่ิงจําเปนที่ตองใชในชีวิต  มีความเอื้อเฟอ  ความมีน้ําใจไมเอา
เปรียบกัน  มีการกระจายผลประโยชนอยางเทาเทียมกันทั้งสองฝาย  พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  และผลการศึกษายัง
สอดคลองกับแนวคิดของ  วิวัฒนชัย  อัตถากร (2545 : 109) ที่ไดเปรียบเทียบระบบคิดของการพัฒนาแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงกับเศรษฐกิจการคาเสรีไววา  เปาหมายหลักของเศรษฐกิจพอเพียง  เนนการพึ่งตนเองได  มีการกระจาย
รายไดที่เปนธรรมเนนการรวมแรงรวมใจรวมมือกันชวยเหลือเกื้อกูล  พึ่งพาอาศัยกัน  เนนเทคโนโลยีชั้นกลาง  และภูมิ
ปญญาที่รับใชชุมชน  นอกจากนี้ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับผลงานวิจัยของ  สมศรี  จินะวงษ  (2544 : ง) ได
วิจัยและวิเคราะหกระบวนการเรียนรูกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการกระจายรายไดในชุมชนที่ใชแนวทางการพัฒนา
แบบเศรษฐกิจพอเพียง  ผลการวิจัย  พบวา  แนวคิดการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียงในอดีตและในปจจุบันมีส่ิงที่
เปนจุดรวมและจุดตาง  สําหรับจุดรวม  คือ  การเนนในเรื่องพออยู  พอกิน  การพึ่งตนเอง  การพึ่งพาซึ่งกันและกัน
และมีความสุขตามอัดภาพ      จุดตางคือในสภาพปจจุบันการผลิตเปนไปเพื่อสนองความตองการในการบริโภคของ
ครัวเรือนและเพื่อการคา  การบริโภคเปนไปทั้งเพื่อสนองความตองการการดาํรงชีวิตและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ดานการจัดการเทคโนโลยีปุยอินทรียของวิสาหกิจชุมชน พบวา  มีการปรับใชภูมิปญญาทองถิ่นในการ
ผลิตปุยอินทรีย  เพื่อใชของ  และแจกจายเพื่อนบานปุยอินทรียที่ผลิตที่คุณภาพสามารถทําใหพืชเจริญเติบโตอยาง
รวดเร็วและมีผลผลิตเพิ่มขึ้น  โดยชุมชนรวมกันผลิตปุยอินทรีย  ตลอดทั้งแจกจายผลประโยชนดวยความ  เปนธรรม  
สอดคลองกับขอแนะนําการจัดการเทคโนโลยีพื้นฐานสําหรับการจัดการวิสาหกิจของเบทซ (Betz, 1995 อางถึงใน คํา
รณ  ศรีนอย, 2549 : 67) ที่ไดใหขอเสนอแนะ  8  ประการไวดังนี้  1) การสรางคุณคา (Value creation) 2) คุณภาพ 
(Quality) 3) การตอบสนอง (Responsiveness) 4) ความคลองตัว (Agility) 5) นวัตกรรม (Innovation) 6) การ
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รวบรวมทรัพยากร บุคลากร  พลังงาน  ขอมูล  และเงินทุนมาใชดวยกัน (Integration) 7) การทํางานเปนทีม 
(Teaming) และ 8) ความยุติธรรม (Fairness) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากไดรับการถายทอดการผลิต    ปุยอินทรียจาก
บรรพบุรุษ  และผูรูในทองถิ่นและจากการปฏิบัติจริงในการผลิตปุยอินทรียเพื่อใชเอง 
 ดานการเรียนรูการจัดการเทคโนโลยีปุยอินทรียของวิสาหกิจชุมชน  พบวา  มีการรับรูและการปรับตัว
เพื่อความอยูรอดของวิสาหกิจชุมชนปุยอินทรีย  โดยผานกระบวนการกลุมที่สมาชิกรวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และเสนอแนะแนวทางการแกปญหาการผลิตปุยอินทรียแลวนําไปปฏิบัติจริง  ทําใหเกิดการเรียนรูและการทํางาน
รวมกัน สอดคลองกับ สีลาภรณ  นาครทรรพ (2538 : 27-28) ไดเสนอวา กระบวนการเรียนรูของชุมชนมีลักษณะ
สําคัญ  4  ประการคือ  1) เปนกระบวนการกลุมที่เกิดจากสมาชิกไดรวมกันพูดคุย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 2) เปน
การเรียนรูจากการลงมือดําเนินงานจริงเปนเรื่องของความพยายามที่จะแกปญหาในชีวิตจริง 4) เปนการเรียนรูและ
การทํางานรวมกันในลักษณะเปนเครือขาย  ซึ่งเปนความสัมพันธในแนวนอน (Vertical) มากกวาในแนวตั้ง 
(Horizontal) และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สัมพันธ  เตชะจริก และคนอื่น ๆ (2549 : ง-ฉ) ไดนําการวิจัย
กระบวนการเรียนรูและจัดการความรูของชุมชน  การจัดการองคกรชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง  จากกรณีศึกษา 6  กรณี 
ผลการวิจัย  พบวา  กระบวนการเรียนรูขององคกรชุมชน  มีการถายทอดโดยวิธีบอกเลาความรู  ภูมิปญญา  
อุดมการณของผูนําสูเยาวชนสอดคลองกับผลงานวิจัยของสายัณห ไพรชาญจิตร  และคนอื่น ๆ (2548 : 30-31) ได
ทําการศึกษากระบวนการเรียนรูและจัดการความรูชุมชน  ดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมชาติ
พันธุไทใหญ  บานเปรียงหลวง  พบวา  มีการจัดระบบความสัมพันธใหมในชุมชน  เอื้อใหเกิดการชวยเหลือเกื้อกูลกัน  
เปดโอกาสใหทุกคนสามารถแสดงศักยภาพของคนไดอยางเต็มที  โดยไมจํากัดเพศ  และอายุ  รวมถึงมีการเชื่อมโยง
สายสัมพันธกับกลุมภายนอกชุมชนในลักษณะกัลยาณมิตร 

ดานการจัดการความรูของวิสาหกิจชุมชนปุยอินทรีย  พบวา  มีการเขารวมฝกอบรม  สัมมนา  มีการ
จัดตั้งกลุมและการจดบันทึก  การเพิ่มความรูหรือถายทอดความรูของสมาชิกในการทําปุยอินทรีย  สอดคลองกับคํา
กลาวของ  วิจารณ  พานิช (2547 : 1) กลาวถึง  การจัดการความรูวา  หมายถึง  กลุมผูปฏิบัติงานภายในองคกรหรือ
หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งรวมกันจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู  เพื่อสรางความรูจากประสบการณในการ
ทํางานรวมกันสําหรับนํามาใชในการทํางาน  สอดคลองกับ  บดินทร  วิจารณ (2547  อางถึงใน นรินทร    สังขรักษา, 
2552 : 52-53) ไดกลาวถึง  แนวทางรวบรวม  วิเคราะห  และสังเคราะหการจัดการความรูไวดังนี้   1) กระบวนการ
ของการจัดการองคความรู  ไดแก  การสรางความรูขึ้นใชเองจากการทํางาน  เพื่อหาลูทางใหม ๆ หรือหานวัตกรรมใน
การทํางานทําใหการทํางานหรือการประกอบกิจกรรมไดผลดีขึ้น    2) การคนควาหาความรูจากภายนอกสําหรับ
นํามาใชประโยชน 3) การตรวจสอบคัดเลือกความรู  4) การกําหนดความรูที่จําเปนสําหรับใชงาน 5) การจัดหมวดหมู
ความรู  และจัดเก็บใหอยูในลักษณะใหคนหางาย  และอยูในลักษณะที่ใชงานไดงาย 6) กระบวนการถายทอดและ
การแลกเปลี่ยนความรูภายใน 

ดานแผนวิสาหกิจชุมชน  พบวา  มีการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการจัดทําแผนวิสาหกิจชุมชนปุยอินทรีย  
วางแผนงานบริหารจัดการปุยอินทรีย  เพื่อชวยกันนํางานแลวนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู  เพื่อนํามาใชในชีวิตประจําวัน
และกําหนดเปนแผนชีวิตวิสาหกิจชุมชน  สอดคลองกับเปาหมายแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง  ที่ทําใหชุมชนรูและเขาใจ
ตนเอง  กําหนดอนาคตของชุมชนทองถิ่นตนเองได  และเปนหนทางที่นําไปสูการลดปญหาความยากจนของ
ครอบครัว  คือ  การลดรายจาย  สรางรายได  ขยายโอกาสการพัฒนาคนในชุมชน  และการทําใหชุมชนไดรับการ
ยอมรับ  มีศักดิ์ศรี  ทั้งจากระดับชุมชนทองถิ่น  และการมีพื้นที่ยืนทางสังคม  ภาคประชาชนไดรับการยอมรับจากทุก
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ภาคสวน (พรรณทิพย  เพชรมาก, 2550 : 12)นอกจากนั้นเชิดชัยธุระแพง(2550 : 77-79)   ไดกลาวถึง  องคประกอบ
ของแผนวิสาหกิจชุมชน  ดังนี้ 1) วัตถุประสงคในการจัดทําแผนวิสาหกิจชุมชน 2) แนวคิดวิสาหกิจชุมชน 3) การ
วิเคราะหสถานการณวิสาหกิจชุมชน 4) กลยุทธสูความสําเร็จและความเปนมา 5) ลักษณะของวิสาหกิจที่ดําเนินการ 
6) มาตรฐานในการประกอบการ 
 
สรุป 
              จากการนํารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีปุยอินทรียของวิสาหกิจชุมชนไปทดลองใช ปรากฏวา มีความ
เหมาะสมและความเปนไปไดในการปฏิบัติจริง ดังปรากฏการนํารูปแบบไปขยายผลในแหลงเรียนรูปกไมลาย จังหวัด
นครปฐม และศูนยเครือขายปราชญชาวบาน จังหวัดสมุทรสงคราม  
 
ขอเสนอแนะ 
             ผลจากการวิจัยครั้งนี้  สามารถเสนอแนะไดดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1.1 จากการวิจัยสภาพการณการจัดการเทคโนโลยีวิสาหกิจชุมชนปุยอินทรีย  พบวา  ผูรูและ

ผูเชี่ยวชาญในชุมชนทองถิ่น  เรียนรูการผลิตปุยอินทรียจากการเขารวมอบรมสัมมนาที่จัดโดยหนวยงานภาครัฐ  เนน
การลงทุนจํานวนมากและใชเครื่องจักรในการผลิตปุยอินทรียเพื่อจําหนายใหคนภายนอก  และไมมีการจดทําแผน
วิสาหกิจชุมชนอินทรีย  ดังนั้นในการเรียนรูการผลิตปุยอินทรีย  ควรเริ่มตนจากปญหาที่พบและรวมกลุมสมาชิก  เพื่อ
ชวยกันเสนอแนวทางการแกปญหาโดยการจดบันทึกและจัดทําแผนวิสาหกิจชุมชนที่สอดคลองกับความตองการของ
สมาชิกในชุมชนดวยการใชวัสดุอุปกรณที่มีในทองถิ่น 

 1.2 จากการวิจัยรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีของวิสาหกิจชุมชนปุยอินทรียภาคกลางงตอนลาง
ของประเทศไทยที่เหมาะสมและมีความเปนไปไดประกอบดวยประเด็นหลัก  5  ประเด็น  ไดแก  การประยุกตใช
เศรษฐกิจพอเพียง  การจัดการเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย  การเรียนรูการผลิตปุยอินทรีย  การจัดการความรู  และ
การจัดแผนวิสาหกิจชุมชน  ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการนําไป
ประยุกตใชกับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อื่นของประเทศไทย  และกําหนดเปนยุทธศาสตรในการผลิตปุยอินทรีย 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับแผนวิสาหกิจชุมชน ในการกําหนดยุทธศาสตรในการผลิตปุยอินทรีย 
 2.2 ควรมีการวิจัยรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีวิสาหกิจชุมชนปุยอินทรียในพื้นที่ที่ดินมี แรธาตุ

นอย   
 
คําขอบคุณ 
             ขอขอบพระคุณคณะทํางานดานวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กลุมผูรูใน
ทองถิ่น วิสาหกิจชุมชนปุยอินทรียภาคกลางตอนลาง  นักวิชาการเกษตรเจาพนักงานการเกษตร   เจาหนาที่
บริหารงานเกษตร  หมอดินอาสาประจําตําบล  หมอดินอาสาประจําอําเภอ   หมอดินอาสาประจําจังหวัด     
ศาสตราจารย ดร.สิน   พันธุพินิจ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทองประวิตร จําปาเงิน    ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรินทร 
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สังขรักษา   ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร จันทรนําชู   ดร.ธีรศักดิ์  อุนอารมณเลิศ อาจารยสุวรรนีย     ธุระแพงและ
อาจารยนวลสมร  เผ่ือนปฐม ที่ใหคําปรึกษาชี้แนะ 
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คํานําและวัตถุประสงค 
 ปจจุบันเพลงมีบทบาทในชีวิตของมนุษยในการจรรโลงใจ สรางความสุข ผอนคลายความรูสึกในดานตางๆ 
และดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของอินเทอรเน็ต ทําใหการฟงเพลงผานคอมพิวเตอรดวยระบบอินเทอรเน็ตไดรับความนิยม
สูง สงผลใหสามารถเลือกฟงเพลงไดอยางหลากหลาย ทั้งเพลงไทยสากล เพลงลูกทุง เพลงสากล รวมทั้งเพลงอินดี้เปนตน 
โดยเฉพาะเพลงอินดี้นั้นเปนเพลงที่ศิลปนเพลงอิสระสามารถนําเสนอหรือผลิตผลงานไดงาย เมื่อผลิตผลงานสามารถ
อัพโหลดไฟลเพลงของตนเองขึ้นบนอินเทอรเน็ตดวยตนเองได และคายเพลงอินดี้ตางๆ ก็ใชอินเทอรเน็ตเปนชองทาง
ในการสื่อสารกับผูฟงอีกดวย จากจํานวนศิลปนเพลง เว็บไซต และปริมาณเพลงที่มีมากขึ้น ผลจากการตองเปดรับฟง
เพลงใหม ๆ ตลอดเวลา  แตมีขอดีที่สามารถเลือกรับฟงเพลงอินดี้ที่มีความหลากหลายจากศิลปนเพลงอินดี้ทั่วไป ทํา
ใหเกิดแนวเพลงใหม และการพัฒนาทางดานดนตรีก็ตามมาจากการใชส่ืออินเทอรเน็ต สงผลใหมีชองทางในการแสดง
ความคิดเห็น แนะนํา ปรับปรุงเพลงของศิลปนผานหนาเว็บไซต จึงมีความสําคัญที่จะตองศึกษาถึงปจจัยที่ในการเลือก
ฟงเพลงของผูฟงในปจจุบันมีวาแนวโนมในการเลือกฟงเพลงดวยเหตุผลใดบางจึงทําใหผูฟงเลือกฟงเพลงอินดี้
โดยเฉพาะ เพราะเพลงอินดี้มีความแตกตางทางดานคุณภาพ และสไตลของเพลงทั่วไป วัตถุประสงคในการวิจัยใน
ครั้งนี้คือ เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการฟงเพลงอินดี้ทางอินเทอรเน็ตในประเทศไทย  
 
อุปกรณและวิธีการ 
 ผูวิจัยสุมตัวอยางจากผูใชอินเทอรเน็ตที่ฟงเพลงอินดี้บนเว็บไซตเพลงอินดี้ในประเทศไทย ผูวิจัยเลือกจาก
เว็บไซตที่เปดใหบริการในการฟงเพลงอินดี้ ทั้งหมด 7 เว็บไซต คือ เว็บไซต protoo.com มีจํานวนคนเขาชมเว็บไซต
ประมาณ 11,508 คนตอเดือน (histats.com, มิ.ย. 2552), เว็บไซต coolvoice.com มีจํานวนคนเขาชมเว็บไซตตอวัน
เฉล่ียประมาณ 1,795 คน (truehits.net, มิ.ย. 2552), เว็บไซต you2play.com มีจํานวนคนเขาชมเว็บไซตตอวันเฉลี่ย
ประมาณ 33,934 คน (truehits.net, มิ.ย. 2552), เว็บไซต siamlight.com มีจํานวนคนเขาชมเว็บไซตเฉล่ียประมาณ 
5,101 คนตอเดือน (statcounter.com, มิ.ย. 2552) เว็บไซต huulnw.com, sanamluangmusic.com และ 
musichelptv.com ไมมีสถิติของผูเขาชมเว็บไซต ผูวิจัยไดนําลิงคของแบบสอบถาม online ไปวางไวที่เว็บบอรดของ
เว็บไซตที่สุมตัวอยาง ตั้งแตเดือน มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2552 ภายในระยะเวลา 3 เดือน จากจํานวนประชากรที่เขา
ชมเว็บไซตทั้งหมด 7 เว็บไซต ประมาณ 3,265,437 คน  ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (multi-stage 
sampling) โดยในการสุมแตละขั้นตอนยอยจะใชการสุมตัวอยางแบบไมใชหลักความนาจะเปนในการสุมตัวอยาง 
(non-probability sampling) โดยใช 2 วิธีการสุมคือ การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) จากกลุม
ตัวอยางทั้ง 7 เว็บไซตที่ไดเลือกไวโดยนําแบบสอบถามไปโพสไวบนเว็บบอรดของทั้ง 7 เว็บไซต และใหผูตอบ
แบบสอบถามสมัครใจในการตอบแบบสอบถามจากการคลิกลิงคบนเว็บบอรดของทั้ง 7 เว็บไซต ซึ่งเปนการสุม
ตัวอยางแบบสมัครใจ (volunteer sampling) จากผูตอบแบบสอบถาม ใชกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ทั้งหมด 400 
คน กําหนดความเชื่อม่ันที่ระดับ 95±% และยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนของการประมาณคาเทากับ 0.05 โดยใช
สูตรคํานวณของ [10] ระยะเวลาในการศึกษาระหวางวันที่ 1 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2552 โดยมี
สมมติฐานการวิจัย คือ 1. กลุมประชากรที่แตกตางกันจะมีผลตอความพึงพอใจในการฟงเพลงอินดี้ทางอินเทอรเน็ต
ในประเทศไทยแตกตางกัน 2. พฤติกรรมที่ตางกันของผูฟงเพลงอินดี้มีผลตอความพึงพอใจในการฟงเพลงอินดี้ทาง
อินเทอรเน็ตในประเทศไทยตางกัน  
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ผลและวิจารณ 
 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอการฟงเพลงอินดี้ทางอินเทอรเน็ต ไดแก ปจจัยในเรื่องอายุ (r = .072)   
อาชีพ  (r = -.013)   ระดับการศึกษา (r = .066)  รายได (r = .010)   โดยเฉพาะอาชีพที่นิยมฟงเพลงอินดี้มากที่สุดคือ 
นักเรียน/นักศึกษาโดยตองการฟงเพลงเพื่อความแตกตางและตองการความแปลกใหมของเพลงมากที่สุด  ปจจัยใน
ดานสถานที่ฟงเพลงมีความสัมพันธกับ อายุ (r = -.004) สถานภาพทางการสมรส (r = -.029)   ระดับการศึกษา(r = -
.052) อาชีพ (r = -.035) และรายได (r = -.019)  สถานนิยมฟงเพลงคือที่บานมากที่สุด อุปกรณที่ใชในการฟงเพลงมี
ความสัมพันธกับ เพศ (r = .115)  อายุ (r = -.108)  ระดับการศึกษา (r = -.075) อาชีพ  (r = -.145) และรายได (r = -
.069)   การใชคอมพิวเตอรตั้งโตะ (PC) ในการฟงเพลงมากที่สุด ความถี่ในการฟงเพลงทางอินเทอรเน็ตมี
ความสัมพันธกับ เพศ (r = -.194)  และระดับการศึกษา (r = -.107) ชวงเวลาที่ใชฟงเพลงทางอินเทอรเน็ตมี
ความสัมพันธกับ อายุ (r = -.089)  ระดับการศึกษ า (r = -.024)  อาชีพ (r = -.068)  และรายได (r = -.110)  
ชวงเวลาฟงเพลงมากที่สุดคือ 16.01-20.00 น. การทํากิจกรรมระหวางฟงเพลงมีความสัมพันธกับ เพศ (r = -.147)  
อายุ (r = -.267)  ระดับการศึกษา (r = -.261)  อาชีพ (r = -.161)  และรายได (r = -.159)  การพูดคุยสนทนาระหวาง
ฟงเพลงมากที่สุด  การเปดรับฟงเพลงในระยะเวลานานมีความสัมพันธกับ ระดับการศึกษา (r = -.161) การเขา
เว็บไซต Imeem ที่เปนแหลงฟงเพลงอินดี้มากที่สุดมีความสัมพันธกับ เพศ (r = -.133)  และระดับการศึกษา (r = -
.021) วิธีจากเลือกฟงเพลงจากเว็บไซตตาง ๆ มีความสัมพันธกับ ภูมิลําเนา (r = -.110)  และรายได (r = .071) ความ
สนใจชารตเพลงอินดี้บนเว็บไซตมีความสัมพันธกับ อายุ (r = -.169) ระดับการศึกษา (r = -.168) อาชีพ (r = -.200) 
และรายได (r = -.194) ประเภทแนวเพลง Pop มีความสัมพันธกับ เพศ (r = .116) ลักษณะจังหวะเพลงมี
ความสัมพันธกับ ภูมิลําเนา (r = .084) ความชื่นชอบศิลปนเพลงอินดี้มีความสัมพันธกับ อายุ (r = .129)  สถานภาพ
ทางการสมรส (r = -.020) และอาชีพ (r = .128) ศิลปนเพลงอินดี้ที่ชื่นชอบมากที่สุดคือ Tattoo Colour  การแสดง
ความคิดเห็นมีความสัมพันธกับรายได (r = .018) ปญหาที่พบมากที่สุดในการวิจัยครั้งนี้คือกลุมตัวอยางไมเขาใจ
ศิลปนเพลงอินดี้ และเพลงอินดี้ที่แทจริง เนื่องจากความกลมกลืนของเพลงตลาดกับเพลงอินดี้ถูกนําเสนอผานสื่อ
อินเทอรเน็ต อยูในตําแหนงใกลเคียงกันบนหนาเว็บเพจ ผูฟงจึงไมสามารถแยกแยะไดชัดเจน สําหรับศิลปนเพลงอินดี้
อิสระที่ทําเพลงเองไมมีคายเพลงสนับสนุน จะมีการแยกหัวขอบนเว็บไซตตางหากชัดเจนยิ่งขึ้นวาเปนพื้นที่ของศิลปน
เพลงอินดี้อิสระ  
 
สรุป 
 จากผลการวิจัยปจจัยในการฟงเพลงอินดี้ทางอินเทอรเน็ตในประเทศไทย พบวา ระดับความสัมพันธมีผลตอ
พฤติกรรมการฟงเพลง โดยระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการฟงเพลงมากที่สุดถึง 9 ความสัมพันธ ไดแก 
ระดับการศึกษาที่มี ความสัมพันธกับพฤติกรรมการฟงเพลงสูงที่สุดถึง 9 ความสัมพันธ ไดแก เหตุผลการเลือกฟง
เพลง สถานที่ฟงเพลง อุปกรณที่ใชฟงเพลง ความถี่ในการฟงเพลง ชวงเวลาที่ฟงเพลง ทํากิจกรรมระหวางฟงเพลง 
การเปดรับฟงเพลงนาน การเขาเว็บไซต Imeem ความสนใจชารตเพลงอินดี้บนเว็บไซต รองลงมาคือ อายุ อาชีพ และ
รายได ที่มีถึง 7 ความสัมพันธ ศาสนาไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการฟงเพลงแตอยางใด พฤติกรรมการฟงเพลงที่มี
ความสัมพันธกับลักษณะประชากรของผูฟงเพลงอินดี้มากที่สุดมีความสัมพันธถึง 5 ความสัมพันธคือ สถานที่ฟงเพลง 
อุปกรณที่ใชในการฟงเพลง และการทํากิจกรรมระหวางฟงเพลง รองลงมามีความสัมพันธ 4 ความสัมพันธคือ  เหตุผลการ
เลือกฟงเพลงอินดี้ ชวงเวลาที่ใชฟงเพลงทางอินเทอรเน็ต และความสนใจชารตเพลงอินดี้บนเว็บไซต ปจจัยที่ไมมี
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ความสัมพันธซึ่งกันและกันเลยมีอยู 2 ปจจัยคือ ชั่วโมงการฟงเพลงตอสัปดาห และจํานวนเพลงที่ฟงในแตละครั้ง จาก
ผลการวิจัยสามารถอภิปรายเรื่องของปจจัยในการฟงเพลงอินดี้ทางอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ไดวา ระดับการศึกษามี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการฟงเพลงมากที่สุดซึ่งการศึกษามีผลตอการเขาถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตซึ่ง
แตกตางกันตามการเปดรับส่ือ การรับรูและเรียนรูเทคโนโลยีที่แตกตางกันขึ้นอยูกับแตละบุคคลซึ่งสภาพทางครอบครัว 
ทัศนคติ และสิ่งแวดลอมมีผลตอการเรียนรูที่แตกตางกันดวย รองลงมาคือ อายุ อาชีพ และรายได ซึ่งสงผลตอการเขาถึง
คอมพิวเตอร และความสะดวกในการใชอินเทอรเน็ตในการฟงซึ่งผูฟงที่มีอายุ อาชีพและรายไดจะมีพฤติกรรมความสนใจใน
การฟงเพลงที่แตกตางกัน ซึ่งอาจเกิดจากภาระงาน การใชชีวิต   
 
คําขอบคุณ 
 ขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคําแหง และสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสฯ มทรส.ศูนยนนทบุรี ที่สนับสนุนการทํา
วิจัยนี้ 
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การออกแบบหองเรียนสาํหรับเด็กออทิสติก  ระดับประถมศกึษา 
Classroom Design for Children with Autism at The Primary School Level 
 
สิริลักษณ  แสง-ชูโต1 
Siriluck  Saeng – Xuto¹ 
 
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการออกแบบและการจัดสภาพแวดลอมของหองเรียน
สําหรับเด็กออทิสติก จากกรณีศึกษาซึ่งเปนโรงเรียนระดับประถมศึกษาและศูนยที่บริการแกเด็กออทิสติกจํานวน 10 
แหงในกรุงเทพมหานคร  และจากเอกสารบทความงานวิจัย  อีกทั้งขอมูลทางอินเตอรเน็ต  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปน
หองเรียนตนแบบใหกับโรงเรียนสามารถนําไปปรับประยุกตใชตามความเหมาะสม  ผลจากการวิจัยสามารถจัดแบง
พื้นที่การใชงานออกเปน 3 สวนไดแก  

สวนที่ 1 คือสวนการเรียนการสอนประกอบดวย หองเรียนกลุมยอย หองเรียนกลุมรุนแรง หองเรียนเสริม   
สวนที่ 2 คือกิจกรรมกระตุนพัฒนาการประกอบดวย หองเรียนภาษาและการสื่อสาร *หองเรียนศิลปะบําบัด 

*หองเรียนอาชีวะบําบัด *หองเรียนดนตรีบําบัด หองเรียนพัฒนาประสาทสัมผัส หองเรียนกิจกรรมบําบัด  
*สวนสระวายน้ํา / ธาราบําบัด และ*สนามเด็ก   
สวนที่ 3 คืองานบริการการศึกษาพิเศษและอื่นๆ ประกอบดวย สํานักงานโครงการฯ *หองประชุม *หองสมุด 

หองเก็บส่ืออุปกรณ *หองปฐมพยาบาล และ*หองน้ํา   
หมายเหตุ * หมายถึงหอง/สวนที่สามารถใชรวมกันระหวางเด็กออทิสติกกับเด็กปกติได โดยไมจําเปนตองจัดหอง
พิเศษ 

สรุปผลการวิจัยจากการทําแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึ่งพอใจในการออกแบบฯ โดยผูบริหารหรือครู
ผูรับผิดชอบโครงการการศึกษาพิเศษจากกรณีศึกษา  ไดผลสรุปการออกแบบหองเรียนและหองตางๆ ทั้ง 3 สวน 
เกี่ยวกับการจัดบรรยากาศและการแบงสัดสวนพื้นที่ใชสอยจากคะแนนเต็ม 5 ไดคะแนนอยูระหวาง 3.60 - 4.69  
สุดทายนี้หวังวาการวิจัยในครั้งนี้จะเปนประโยชนในการจัดหองเรียนและสภาพแวดลอมสําหรับเด็กออทิสติก  เพื่อให
เด็กรูสึกเปนกันเอง  และกลาแสดงออก  ซึ่งเปนส่ิงสําคญัยิ่งในการเรียนรู 
คําสําคัญ : หองเรียนตนแบบ เด็กออทิสติก 
 
Abstract 
 The objectives of the research are to prototype classroom design which can be applicable to 
schools if adapted.  The researcher studied and analyzed data from 10 case studies and research 
publications, accessing the Internet informations about classroom design and tailorable environment for 
children with autism at the primary school level.  Findings indicate classroom design for children with 
autism involves three sections that describe as follows: 

                                                 
1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ถนนรามคําแหง หวัหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย 
  Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Ramkhamhaeng University, Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkok, 10240 Thailand 
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Section 1: Teaching and learning: a special classroom for children with higher functioning to 
moderate autism, a special classroom for children with lower functioning, a supplementary classroom. 

Section 2: Activities to stimulate development: a language and communication room, *an art 
therapy room, *a vocational therapy room, *a musical therapy room, a sensory integration room,                
a physical therapy room, *a swimming pool, *a playing field. 

Section 3: Special education services: a special office, *a meetings room, *a library, a storage 
room, *a first aid room, *restrooms. 

This mark * :  classrooms  for normal students and children with autism in integration schools. 
 The conclusion was drawn from a questionnaire to review the classroom-design by the teachers 
of special educational needs project from case studies, about environmental classrooms and individual 
function of classrooms from total 5 credits that the scores are between 3.60 and 4.69.  The research 
would be beneficial in designing a tailorable environment to nurture the engagement of children with 
autism to become friendly, enjoying their environment and being able to express themselves, the most 
important component in learning.  
Keywords : prototype classroom, children with autism 
 
คํานํา (Introduction)   
 เด็กออทิสติกเปนเด็กที่มีความผิดปกติและลาชาของพัฒนาการ 4 ดานคือ ดานสังคม  ดานการสื่อสาร
ความหมาย  ดานพฤติกรรม  และอารมณ  และดานจินตนาการ  มีระดับอาการภาวะออทิซึ่ม 3 ระดับไดแก  ระดับ
อาการนอยเปนเด็กกลุมนี้มีสติปญญาดีมีพัฒนาการทางภาษาที่ดีพอใชสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติได บางคนเรียน
ไดถึงปริญญาเอก  ระดับอาการปานกลางเปนเด็กกลุมนี้มีความลาชาในการพัฒนาการดานภาษาการสื่อสารทักษะ
สังคมการเรียนรูและดานการชวยเหลือตัวเองได  และระดับอาการรุนแรงเปนเด็กกลุมนี้มีความลาชาในการ
พัฒนาการเกือบทุกดานชวยเหลือตนเองไมไดและอาจเกิดภาวะอื่น ๆ รวมเชนปญญาออน  พฤติกรรมรุนแรง  เปนตน  
สําหรับแนวทางการดูแลชวยเหลือเด็กออทิสติกที่ดี ควรมีการผสมผสานองคความรูแบบสหวิทยาการอยางเปนระบบ
และตอเนื่องในกระตุนพัฒนาการของเด็กทุก ๆ ดาน  โรคออทิสติกเกิดจากความผิดปกติในการทํางานของสมองที่ยัง
ไมทราบสาเหตุ  และไมไดเกิดจากการเลี้ยงดู  โรคออทิสติกเปนโรคที่รักษาไมหายแตชวยเหลือใหดีขึ้นได  หากไดรับ
การดูแลรักษาที่เหมาะสม  ควรทําแผนในการดูแลชวยเหลือเด็กออทิสติกเฉพาะรายโดยใหเด็กเปนศูนยกลาง  
ทางดานการศึกษาเด็กออทิสติกมีปญหาในหองเรียน เด็กออทิสติกจะมีความสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปนระยะเวลาสั้นๆ 
วอกแวกงายตอส่ิงแวดลอมรอบตัว  บางคนมีพฤติกรรมที่ไมอยูนิ่งเดินไปเดินมา  บางคนสงเสียงรองกรีดรองซึ่งสงผล
ตอบรรยากาศการเรียนรูในชั้นเรียนรวมได  ดังนั้นเพื่อไมใหสงผลกระทบตอเพื่อนรวมชั้นเรียนคนอื่น ๆ ครูผูสอนควร
จะตองรูจักและเขาใจในการดูแลและควบคุมนักเรียนที่มีเปนโรคออทิสติก  ทุกอยางที่ไดกลาวมาในเบื้องตนนี้จึงเปน
แรงผลักดันใหผูวิจัยประสงคทําวิจัยเรื่องการออกแบบหองเรียนตนแบบสําหรับเด็กออทิสติก ระดับประถมศึกษา ดวย
สมมติฐานการวิจัยที่วาการจัดตกแตงหองเรียนและสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับเด็กออทิสติกจะสงผลใหเด็กฯ 
สามารถพัฒนาการเรียนรูไดดีขึ้น  และดวยสมมติฐานการวิจัยที่วาการปรับเปล่ียนพฤติกรรมยิ่งเร็วยิ่งสงผลดีตอเด็กฯ 
ในการเตรียมตัวใหสามารถเขาสูสังคมไดเร็วและดีขึ้น   
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วัตถุประสงค (Objective)   
 1.  ศึกษาแนวทางการพัฒนาการเด็กออทิสติก  และการบําบัดรักษาทางเลือกที่ชวยเสริมแนวทางหลัก  เพื่อ
นําขอมูลมาประกอบการออกแบบหองเรียนประเภทตาง ๆ สําหรับกระตุนและสงเสริมพัฒนาการของเด็กออทิสติก   

2.  ศึกษาวิเคราะหคุณลักษณะและการจัดสภาพแวดลอมของหองเรียนตาง ๆ และการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กออทิสติกในโรงเรียนปกติระดับประถมศึกษา  เพื่อสงเสริมใหเด็กออทิสติกมีการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น   

3.  ออกแบบหองเรียนสําหรับเด็กออทิสติก  ระดับประถมศึกษา  เพื่อเปนหองเรียนตนแบบแกโรงเรียนตาง ๆ 
สามารถนําไปปรับใชตามความเหมาะสมของแตละแหง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย (Method) 

1.  การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล  สวนที่ 1 จากบทความวิจัยและวิชาการจากหนังสือ  และขอมูล
ทางอิเล็กทรอนิคเกี่ยวของกับดานการจัดการศึกษาพิเศษ ดานการบําบัดรักษาอาการออทิสติก ดานพัฒนาการของ
เด็กปกติและดานการออกแบบที่เกี่ยวกับเด็กออทิสติกและเด็กปกติ  และสวน 2 จากกรณีศึกษาเกี่ยวกับดานการจัด
หองเรียนตางๆ ของโครงการการศึกษาพิเศษ  โดยผูวิจัยแบงกรณีศึกษาออกเปน 3 กลุมคือกลุมที่ 1 โรงเรียน
ระดับประถมศึกษาที่เปนทั้งโรงเรียนรัฐบาล  โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย  และโรงเรียนเอกชน  เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบในการจัดรูปแบบการศึกษาและการบริหารงานสําหรับเด็กออทิสติก  กลุมที่ 2  ศูนยที่พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งแตแรกเกิดถึง 6 ป  และกลุมที่ 3  โรงพยาบาลดานจิตเวชเด็ก  เพื่อทําใหเขาใจอาการออทิสติกมากขึ้น  และ
สามารถนําขอมูลและความรูไปใชในการออกแบบหองกิจกรรมกระตุนพัฒนาการตาง ๆ เด็กออทิสติกได 
 2.  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  คือแบบสอบถามสําหรับสัมภาษณผูบริหารหรือครูของโครงการ
การศึกษาพิเศษสําหรับเด็กออทิสติก และการสํารวจลักษณะการใชพื้นที่ในการเรียนการสอนของกรณีศึกษาแตละ
แหง  โดยการบันทึกรายละเอียดดวยมือ กลองถายภาพ และสังเกตลักษณะอาการทั่วไปและพฤติกรรมของเด็กออทิ
สติกในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ ในหองเรียน   

3.  การวิเคราะหขอมูล  โดยการนําขอมูลทั้งหมดที่ไดมาวิเคราะหเปรียบเทียบเดนของแตละแหงเกี่ยวกับ
แนวทางการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา แนวทางการจัดคุณลักษณะของหองเรียนตางๆ  และการจัด
สภาพแวดลอมตางๆ สําหรับเด็กออทิสติก  อีกทั้งลักษณะทางกายภาพที่มีอิทธิพลตอเดก็ฯ 
 4.  การพัฒนาแนวความคิดและการออกแบบ  โดยการนําขอมูลที่ไดวิเคราะหแลวมาใชประกอบในการ
ออกแบบลักษณะหองเรียนและจัดสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เหมาะสมสําหรับเด็กที่มีอาการออทิสติกโดยคํานึงถึงการ
ใชสอยพื้นที่ในการทํากิจกรรมตาง ๆ และบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการกระตุนพัฒนาการตามวัยของเด็กในแตละ
หอง 
 5.  การประเมินการออกแบบหองเรียนตนแบบ  ซึ่งทําแบบประเมินความพึ่งพอใจเกี่ยวกับการออกแบบ
หองเรียนฯ  โดยผูบริหารหรือครูที่รับผิดชอบโครงการการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กออทิสติก  เกี่ยวกับการจัดบรรยากาศ
หองเรียน  และการแบงสัดสวนพื้นที่ใชสอย 
 
ผลการวิจัย (Result) 

แนวทางการออกแบบองคประกอบพื้นฐานของหองเรียน   
 หลักเกณฑพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดและตกแตงหองเรียนสําหรับเด็กออทิสติก  โดยคํานึงถึงบรรยากาศที่เอื้อ 



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :  
ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 3 

28-29 มกราคม 2553  มหาวิทยาลัยศิลปากร สนามจันทร 

P-72

 Blue-gray, Watery blue, Teal-blue, Royal blue, Lavender blue, Violet-blue, Purples and plums.            Violet-red, Cranberry, Bright pink, Bright red, Salmon pink, Rust red and ocher 

ตอการเรียนรูของเด็กนักเรียนออทิสติก  มีดังนี้ 
 1.  เพดาน  หามติดหรือแขวนสิ่งของระโยงระยางที่ฝาเพดาน  ควรเลือกติดตั้งฝาเพดานชนิดเก็บเสียงเพื่อ
ลดเสียงสะทอนซึ่งเสียงดังกลาวอาจมีผลตอระบบคลื่นสมองตอเด็กออทิสติกบางรายทําใหเด็กไมมีสมาธิหรือ
หงุดหงิดได  ควรติดตั้งหลอดไฟที่มีโคมไฟ  เพื่อชวยลดแสงที่จาเกินไป  และควรเลือกใชแสงสวางจากธรรมชาติ  แลว
จึงเลือกเสริมความสวางจากหลอดไฟประดิษฐ  เพื่อใหแตละหองมีความเขมของแสงสวางตามมาตรฐานฯ   
 

 
 
 
รูปที่ 1  ลักษณะตัวอยางการติดตั้งโคมไฟบนเพดานในหองเรียนของ Steiner School Stavanger , Norway 
ที่มา : Eleanor Curtis . School Builders , Wiley-academy, P 47. 
 

2.  ผนัง  ควรจัดระเบียบส่ือโปสเตอรสําหรับส่ือกิจกรรมประจําวัน  กิจกรรมทั่วไปและการเรียนรูตางๆ ดวย
ภาพ  ควรติดผนังเทาที่จําเปนไมวุนวายหรือวางเปลาจนเกินไป  โดยมีการปรับเปล่ียนโปสเตอรตามสาระหนวยการ
เรียนรูเปนประจําเพื่อลดความจําเจ  และไมติดผนังดวยสื่อที่กระตุนความตื่นเตน  ควรทาสีตามความชอบของเด็กฯ  
ซึ่งแตกตางกันแตละระดับอาการ เชนเด็กออทิสติกที่อาการนอยชอบสีโทนฟา-น้ําเงิน (Blue)  เด็กที่อาการรุนแรงจะ
ชอบสีโทนแดง (Red)  เปนตน (ดร.แอนดรี  วูดคอกและทีมงานวิจัย ,2007)   
 
 

รูปที่ 2  สีตางๆ ของโทนสีน้ําเงิน (Blue Tone)    รูปที่ 3  สีตางๆ ของโทนสีแดง (Red Tone) 
ที่มา : Lesley Riva. Interior Style. New York : Benjamin Moore & Co.,2004. P35-36. 

 
3.  พื้น  สําหรับหองเรียนควรเลือกพื้นที่สัมผัสแลวรูสึกไมล่ืนไมหยาบหรือไมขรุขระจนเกินไป  เมื่อสัมผัสแลว

ใหความรูสึกสบายผอนคลาย เชนพื้นไม หรือกระเบื้องยางชนิดมวน เปนตน  ในตางประเทศนิยมเลือกใชพรม  แต
สําหรับเมืองไทยเปนประเทศรอนชื้นไมเหมาะที่จะปูพื้นหองเปนพรม  หากประสงคใชพรมควรเปนแคแผนพรมโดย
วางตําแหนงที่เหมาะสมดูรูปตัวอยางที่ 4  สําหรับหองอื่น ๆ ควรพิจารณาลักษณะกิจกรรมและการใชสอยเปนหลัก
เชน หองศิลปะ หองอาชีวะบําบัด  ควรเลือกพื้นที่ทําความสะอาดงาย  หรือหองน้ํา  ควรเลือกพื้นที่ไมล่ืนและทนน้ํา 
เปนตน 
 

 
 
 
รูปที่ 4  การจัดวางแผนพรมบนในสวนอานหนังสือของหองเรียน รูปที่ 5  พื้นผิวสัมผัสในหองกิจกรรมของ "Red  
Cesar Chavez Elementary School, Chicago, Illinois, USA. and Green Choices" By Green Irene 
ที่มา: Eleanor Curtis, School Builders, Wiley-academy, P 192.   ที่มา: 
httpwww.redandgreenchoices.com/samplematerials.htm 
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 4.  ชองเปด  สําหรับหองที่ระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ  ตองมีผนังอยางนอยหนึ่งดานมีชองเปดสู
ภายนอกอาคารได  ซึ่งพื้นที่ของชองเปดจากกฎหมายอาคารระบุพื้นที่ตองเปดไดไมนอยกวารอยละ 10 ของพื้นที่ของ
หองนั้นๆ  สําหรับการระบายอากาศโดยวิธีกล ตองมีการนําอากาศภายนอกเขามาในหองเรียนหรือดูดอากาศออก
ไปสูภายนอกไมนอยกวา 4 ลบ.ม./ชม./ตร.ม.  ประตูของหองเรียนและหองกิจกรรมตางๆ ขนาดกวาง 0.90-1.00 เมตร 
X สูง 1.80-2.00 เมตร  เด็กตองการสมาธิในการเรียน  ควรเลือกวัสดุที่ไมสามารถมองทะลุผานเขาหองเรียนไดเชนไม 
หรือไมอัด หรือไมเทียม เปนตน  แตทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและการตรวจสอบนักเรียน/ครูไดควรเจาะชองแสงเปนรูป
วงกลมหรือส่ีเหลี่ยมหรือรูปดาว เปนตน  โดยมีขนาดพอเหมาะใหมองเขาไปในหองได  สวนหนาตางเปนบานกระทุง
หรือบานเปดคู  ขนาดกวาง 0.90-1.00 เมตร X สูง 1.00-1.20 เมตร  สามารถเปดรับลมธรรมชาติหรือระบายอากาศ
ได  โดยเลือกวัสดุเปนกระจกใสหรือสีชาเขียวพรอมผามานที่มีลวดลายไมสงผลกระตุนอารมณของเด็ก  สวนสีสันผา
ควรเหมาะสมกับกิจกรรมของหองนั้น ๆ 
 

 
 
รูปที่ 6  ลักษณะประตูของหองเรียน(ป1)กับหองศิลปะ(ป4)  และลักษณะหนาตางของหองเรียน(น1)กับหองน้ํา(2) 

นอกจากนี้ควรคํานึงในการจัดส่ือการเรียนการสอนภายในหองเรียน เชนควรจัดวางหนังสือที่ชั้นวางอยาง
เปนระบบระเบียบเรียบรอยหากไมใชใหเก็บในตู  เครื่องคอมพิวเตอรเมื่อไมใชใหคลุมใหเรียบรอย เปนตน  ควรจัด
พื้นที่ใหเปนสัดสวนที่ชัดเจน  ตามลักษณะกิจกรรมของหองนั้นๆ   

 
การใชพ้ืนที่ในการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กออทิสติก  ระดับประถมศึกษา 

 จากการวิจัยพบวา  การจัดพื้นที่ใชสอยสําหรับการเรียนรวมแบบคูขนาน (Integration) สําหรับเด็กออทิสติก 
ในระดับประถมศึกษานั้น  สามารถจัดแบงได 3 สวน (17 หอง) ดังนี้ สวนที่ 1 คือสวนการเรียนการสอนประกอบดวย 
1) หองเรียนกลุมยอย 2) หองเรียนกลุมรุนแรง 3) หองเรียนเสริม  สวนที่ 2  คือกิจกรรมกระตุนพัฒนาการ
ประกอบดวย 4) หองเรียนภาษาและการสื่อสาร 5) หองเรียนดนตรีบําบัด* 6) หองเรียนศิลปะบําบัด* 7) หองเรียน
พัฒนาประสาทสัมผัส 8) หองเรียนกิจกรรมบําบัด 9) หองเรียนอาชีวะบําบัด* 10) สวนสระวายน้ํา / ธาราบําบัด* 11) 
สนามเด็กเลน*  และสวนที่ 3 คืองานบริการการศึกษาพิเศษและอื่นๆ ประกอบดวย 12) สํานักงานโครงการฯ 13) หอง
ประชุม* 14) หองสมุด* 15) หองเก็บส่ืออุปกรณ 16) หองปฐมพยาบาล* 17) หองน้ํา*  โดยเครื่องหมาย * หมายถึง
หอง/สวนที่สามารถใชงานรวมกันระหวางเด็กออทิสติกกับเด็กปกติได   

 
แนวความคิดในการออกแบบหองเรียนสําหรับเด็กออทิสติกในระดับประถมศึกษา 
“การออกแบบหองเรียนและสภาพแวดลอม โดยคํานึงถึงมิติทั้งทางกายภาพและทางจิตวิทยา  เพื่อรองรับ

การเรียนรูและการพัฒนาดานภาษาการสื่อสาร  ดานสังคม  ดานพฤติกรรมและดานรางกายของเด็กออทิสติกใหมี
พัฒนาการที่เหมาะสมวัย ” 
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การออกแบบพื้นที่ใชสอยของหองเรียนสําหรับเด็กออทิสติก ระดับประถมศึกษา 
สวนที่ 1 การเรียนการสอน การแบงพื้นที่ใชงานออกเปนสัดสวนชัดเจนโดยแบงออกเปน 4 สวน คือ  สวน

การเรียนการสอน (Learning Area)  สวนอานหนังสือ (Reading Area)  สวนมุมสงบ (Quiet Area)  และสวน
อเนกประสงค (Multipurpose Area)  มีบรรยากาศที่ความอบอุนเปนกันเอง  และความสงบเพื่อทําใหเกิดสมาธิใน
การเรียนรู  และจัดส่ิงของตางๆ ใหอยางเปนระเบียบเรียบรอย   

1. หองเรียนกลุมยอย  เปนหองเรียนพิเศษสําหรับการเรียนการสอนเด็กออทิสติกระดับอาการนอยถึงปาน
กลาง  ในบางกระบวนวิชาที่ไมสามารถเรียนรวมได   
 
 
 
 
 
 
       รูปที่ 7  ผังพื้นแบบหองเรียนกลุมยอย       รูปที่ 8  ผังพื้นแบบหองเรียนกลุมอาการรุนแรง 

 
2.  หองเรียนกลุมรุนแรง  เปนหองเรียนพิเศษสําหรับการเรียนการสอนเด็กออทิสติกระดับอาการรุนแรง

เฉพาะ  มีกรอบส่ีเหลี่ยมหนาหองใหเด็กยืนตั้งสติกอนไปยังสวนตางๆ   
3.  หองเรียนเสริม  เปนหองเรียนสําหรับการสอนเสริมเด็กออทิสติกที่เรียนรวมกับเด็กปกติ  หรือสอน

ลวงหนาในบางกระบวนวิชาบางกิจกรรม  หรือสอนซอมเสริมใหเด็กที่เรียนรูตามไมทันกลุมเพื่อน   
 
 
 
 

 
        รูปที่ 9  ผังพื้นแบบหองเรียนเสริมวิชาการ       รูปที่ 10 ผังพื้นหองเรียนภาษาและการ
ส่ือสาร 

 
สวนที่ 2  กิจกรรมกระตุนพัฒนาการ   
4.  หองเรียนภาษาและการสื่อสาร  เปนหองเรียนพิเศษสําหรับฝกการออกเสียง  ความหมาย  และ

ไวยากรณ  สําหรับปรับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคที่เด็กแสดงออกซึ่งจะสามารถควบคุมไดดีขึ้นเมื่อเด็กออทิสติก
สามารถสื่อสารไดดีขึ้น  ควรจัดหองไมมีเสียงรบกวนเพื่อทําใหเกิดสมาธิในการฝกพูดและสื่อสารและจัดส่ิงของใหเปน
ระเบียบ  แบงพื้นที่ใชงานออกเปนสัดสวน 3 สวน  ประกอบดวยคือ  หองฝกหัดพูด  หองสังเกตการณ  และหอง
ตอนรับ   



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :  
ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 3 

28-29 มกราคม 2553  มหาวิทยาลัยศิลปากร สนามจันทร 

P-75

5.  หองเรียนดนตรีบําบัด  เปนหองเรียนสําหรับพัฒนาการทางอารมณ  จินตนาการ  และเกิดสมาธิที่ดีขึ้น  
อีกทั้งการทํางานประสานกันของรางกายดีขึ้น  การแบงพื้นที่ใชงานออกเปนสัดสวน 3 สวน คือสวนเรียนดนตรี รํา 
กิจกรรมเขาจังหวะ  หองฝกรองเพลง และหองฝกหัดดนตรีไทยและสากล 
 
 
 
 
 
              รูปที่ 11  ผังพื้นหองเรียนดนตรีบําบัด     รูปที่ 12  ผังพื้นหองเรียนศิลปะ
บําบัด 

6.  หองเรียนศิลปะบําบัด*  เปนหองเรียนสําหรับพัฒนาการทางกลามเนื้อ  อารมณและจินตนาการ  การ
แบงพื้นที่ใชงานออกเปนสัดสวน  โดยแบงออกเปน 3 สวนคือ  สวนงานวาดรูป ระบายสี  สวนงานฉีกตัด ปะ กระดาษ
ปนแปง  และหองเก็บหอง 

7.  หองเรียนพัฒนาประสาทสัมผัส  เปนหองเรียนพิเศษสําหรับกระตุนพัฒนาการประสาททั้ง 7 ไดแกการ
มอง การฟง การดมกลิ่น การชิมรส การสัมผัสผิวกาย การทรงตัวการเคลื่อนไหวและความรูสึกภายใน เปนตน  โดย
แบงออกเปน 2 สวน  คือหองพัฒนาประสาทสัมผัส  และสวนกิจกรรมกระตุนกลามเนื้อ 
 
 

 
 
รูปที่ 13  หองเรียนพัฒนาประสาทสัมผัส   รูปที่ 14  ผังพื้นหองเรียนกิจกรรมบําบัด 

 
8.  หองเรียนกิจกรรมบําบัด เปนหองเรียนพิเศษสําหรับบริหารกลามเนื้อสวนตางๆ การทรงตัว การ

เคลื่อนไหว  การทํางานประสานความสัมพันธของแขน ขา ตา มือ  อีกทั้งฝกการประกอบกิจกรรมกลุม   
9.  หองเรียนอาชีวะบําบัด  เปนหองเรียนสําหรับฝกการประกอบอาชีพดานตางๆ ตามความเหมาะสม  ให

ดูแลตัวเองไดมากขึ้น  การแบงพื้นที่ใชงานออกเปน 3 สวนประกอบดวยคือสวนตัดแตงผม  สวนประกอบอาหาร  และ
สวนตัดเย็บเส้ือผา 

10.  สวนสระวายน้ํา / ธาราบําบัด  เปนสวนสําหรับบริหารกลามเนื้อและการทรงตัวใหดีขึ้น  ทําใหรูสึกผอน
คลายทั้งรางกายและจิตใจ  ควรมีบรรยากาศที่ทําใหเด็กรูสึกตองการเคลื่อนไหว  และออกกําลังกาย  มีการแบงพื้นที่
ใชงานออกเปน 2 สวนประกอบดวยคือ  สวนธาราบําบัด  และสวนสระวายน้ํา 

11.  สนามเด็กเลน  เปนสวนสําหรับออกกําลังกายกลางแจงและการเลนกิจกรรมกลุม  มีพื้นผิวที่กระตุน
ประสาทสัมผัส  มีเครื่องเลนที่พัฒนารางกาย   

สวนที่ 3 งานบริการการศึกษาพิเศษและอื่นๆ  
12.  สํานักงานโครงการฯ  เปนสวนทํางานและประสานงานเกี่ยวกับเด็กออทิสติก  มีบรรยากาศเปนกันเอง   
13.  หองประชุม  เปนหองอเนกประสงคที่ใชในการประชุม  และจัดการแสดงตาง ๆ   
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14.  หองสมุด  เปนหองสําหรับฝกการใชหนังสือ  และฝกการอาน   
15.  หองเก็บส่ืออุปกรณ  เปนหองสําหรับเก็บส่ือโดยจัดแยกหมวดหมูใหเปนระเบียบ   
16.  หองปฐมพยาบาล* เปนหองสําหรับใชดูแลดานยาของเด็กออทิสติก และปฐมพยาบาลเบื้องตน   
17.  หองน้ํา  ไมควรเปนหองน้ําที่อยูภายในหองเรียนหรือหองอื่น ๆ  ควรแยกใหเปนสัดสวน  เนื่องจากเด็ก

ออทิสติกบางคนชอบน้ํามากก็จะเลนน้ําตลอด  บางคนกลัวเสียงน้ําไหล  กลัวเสียงกดน้ําโถสวม 
 
สรุป (Conclusion) 

สรุปผลการวิจัยนี้จากการประเมินเบื้องตนในการออกแบบหองเรียนสําหรับเด็กออทิสติก  ระดับ
ประถมศึกษา  โดยอาจารยหรือผูบริหารผูรับผิดชอบโครงการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กออทิสติกของกรณีศึกษา จาก
คะแนนความพึ่ง-พอใจในการออกแบบฯ  ไดผลสรุปเปนคะแนนดังนี้   

1.  การจัดบรรยากาศของหองตางๆ หองเรียนกลุมยอยได 4.04 คะแนน  หองเรียนกลุมรุนแรงได  3.88 
คะแนน  หองเรียนเสริมได  4.00 คะแนน  หองเรียนภาษาและการสื่อสารได 4.04 คะแนน  หองเรียนดนตรีบําบัดได 
4.08 คะแนน  หองเรียนศิลปะบําบัดได 4.08 คะแนน  หองเรียนพัฒนาประสาทสัมผัสได 4.30 คะแนน  หองเรียน
กิจกรรมบําบัดได 4.30 คะแนน  หองเรียนอาชีวะบําบัดได 4.04 คะแนน  สวนสระวายน้ํา / ธาราบําบัดได 3.87 
คะแนน  สนามเด็กเลนได 3.97 คะแนน  สํานักงานโครงการฯ ได 4.69 คะแนน  หองประชุมได 3.84 คะแนน  
หองสมุดได 3.80 คะแนน  หองเก็บส่ืออุปกรณได 3.80 คะแนน  หองปฐมพยาบาลได 3.80 คะแนนและหองน้ําได 
4.04 คะแนน 

2.  การแบงสัดสวนพื้นที่ใชสอยของหองตางๆ หองเรียนกลุมยอยได 4.00 คะแนน  หองเรียนกลุมรุนแรงได  
4.00 คะแนน  หองเรียนเสริมได  4.00 คะแนน  หองเรียนภาษาและการสื่อสารได 4.40 คะแนน  หองเรียนดนตรี
บําบัดได 4.20 คะแนน  หองเรียนศิลปะบําบัดได 4.20 คะแนน  หองเรียนพัฒนาประสาทสัมผัสได 4.40 คะแนน  
หองเรียนกิจกรรมบําบัดได 4.00 คะแนน  หองเรียนอาชีวะบําบัดได 3.60 คะแนน  สวนสระวายน้ํา / ธาราบําบัดได 
3.80 คะแนน  สนามเด็กเลนได 4.40 คะแนน  สํานักงานโครงการฯ ได 4.20 คะแนน  หองประชุมได 3.60 คะแนน  
หองสมุดได 3.80 คะแนน  หองเก็บส่ืออุปกรณได 3.60 คะแนน  หองปฐมพยาบาลได 3.80 คะแนนและหองน้ําได 
4.20 คะแนน 
หมายเหตุ: คะแนนความพึ่งพอใจ 5 = มากที่สุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = นอย  1 = นอยที่สุด 

สําหรับการทําวิจัยครั้งตอไปจะนําผลการวิจัยการออกแบบหองเรียนตนแบบสําหรับเด็กออทิสติกนี้  ไป
จัดทําแบบจําลองหองเรียนเพื่อใชในการเรียนการสอนจริงแลวทําการประเมินผลในการจัดสภาพแวดลอมของ
หองเรียนฯ วาบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายในการออกแบบหรือไม  สุดทายนี้ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาการวิจัยใน
ครั้งนี้จะนํามาซึ่งประโยชนในการการจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียน  เพื่อทําใหเด็กออทิสติกรูสึกเปนกันเอง  และ
อบอุนที่อยูภายในหองเรียนที่มีบรรยากาศประทับใจจะทําใหเด็กกลาแสดงออกมากขึ้น  ซึ่งเปนส่ิงสําคัญยิ่งในการ
เรียนรู   
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การศึกษาความนิยมและปจจัยในการฟงเพลงอินด้ีทางอินเทอรเน็ตในประเทศไทย 
Popular Education and Factors in Listening to Indie Music on Internet in Thailand 
 
กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์1 
Kawit Srisumrit1 
 
บทคัดยอ 
 บทความวิจัยนี้ มุงศึกษาปจจัยที่สงผลตอการฟงเพลงอินดี้ทางอินเทอรเน็ตในประเทศไทย กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน จากผูฟงเพลงอินดี้บนอินเทอรเน็ตในประเทศไทย   ซึ่งผลการวิจัย
พบวาปจจัยที่มีผลตอการฟงเพลงอินดี้ ไดแก ระดับการศึกษาที่มี ความสัมพันธกับพฤติกรรมการฟงเพลงสูงที่สุดถึง 9 
ความสัมพันธ ไดแก เหตุผลการเลือกฟงเพลง สถานที่ฟงเพลง อุปกรณที่ใชฟงเพลง ความถี่ในการฟงเพลง ชวงเวลาที่
ฟงเพลง ทํากิจกรรมระหวางฟงเพลง การเปดรับฟงเพลงนาน การเขาเว็บไซต Imeem ความสนใจชารตเพลงอินดี้บน
เว็บไซต ซึ่งความสัมพันธของสถานที่ฟงเพลง อุปกรณที่ใชในการฟงเพลง และการทํากิจกรรมระหวางฟงเพลงมีผลตอ
พฤติกรรมของผูฟงมากที่สุด ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธซึ่งกันและกันเลยมีอยู 2 ปจจัยคือ ชั่วโมงการฟงเพลงตอ
สัปดาห และจํานวนเพลงที่ฟงในแตละครั้ง 
คําสําคัญ : เพลงอินดี้, อินเทอรเน็ต, ปจจัย 
 
Abstract 
 This paper presents the learning factors that factors involved in listening to Indie Music on 
internet in Thailand. The sample population consisted of 400 Internet users who listened to Indie Music 
recordings on Thailand’s websites. Results of researching revealed listener having the educational 
factors as follows: Ascertained to be correlated with highest level with nine relationship exhibiting 
correlation.  Next in descending order were age, occupation and revenue with seven relationships 
exhibiting correlation. Listening behaviors were found to bear relationships with demographical characteristics 
in the following Indie trend: Those having the highest number of five relationships were location-based 
music, devices used in listening and activities during the listening music. Subordinate relationship is four 
relationships which are the reasons for listening Indie music, period at which listening music via the 
internet, and expressed interest in Indie music charts on websites. Factors without reciprocity were only 
two: the number of hours spending on listening music per week and the number of songs listened to 
each session. 
Keywords : Indie Music, Internet ,Factors  
1 
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7/1 ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 110001 

Electronics and Telecommunications Engineering. Faculty of Industrial Education, Nonthaburi center, Rajamangala University of Technology 
Suvarnabhumi. 7/1 Nonthaburi.Rd. Nonthaburi, 11000.  
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พิบูลยประชาสรรค  โรงเรียนดาราคาม  โรงเรียนเพลินพัฒนา  โรงเรียนนานาชาติเซนจอหน  ศูนยการศึกษาพิเศษ
สวนกลาง  คณะครุศาสตร (EI) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เพลยแอนดมิวสิก บจก. (ยิมบอรีแหงประเทศไทย)  
และโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภที่ใหขอมูลความรูฯ  ขอขอบคุณ ศ.อัมพิกา  ไกรฤทธิ์และผูทรงคุณวุฒิทุก
ทานที่กรุณาใหคําชี้แนะเสนอแนวทางการแกไขขอบกพรองในครั้งนี้  และสุดทายนี้ขอขอบคุณ อ.พิศิษฐ  ด.ญ.
อาภานันท  และด.ญ.อาภาสิริ  แสง-ชูโต  ที่เปนกําลังใจในการทําวิจัยฯ 
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การกลบรสขมของเดกโทรเมทอรแฟนไฮโดรโบรไมดดวยการตกตะกอนรวมกับเชลแล็ก 
Taste masking of dextromethorphan hydrobromide through coprecipitation with shellac 
 
ปยภูมิ ปยวาทการ1,2 มานี เหลืองธนะอนันต1,2 ชุติมา ล้ิมมัทวาภิรัติ3์ และสนทยา ล้ิมมัทวาภิรัติ์1,2  
Piyapoom Piyawatakarn1,2, Manee Luangtana-Anan1,2, Chutima Limmatvapirat3, and  
Sontaya Limmatvapirat1,2 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาแนวทางกลบรสขมของเดกซโทรเมทอรแฟน (DEX) ดวยวิธีการตกตะกอน
รวมกับเชลแล็ก (SHL) โดยใชอัตราสวนโดยน้ําหนักของ DEX:SHL ตั้งแต 0.5:10 จนถึง 10:10 ผลการศึกษาโดย
กลองแบบโพลาไรซพบวา DEX:SHL ในอัตราสวน 0.5:10 จนถึง 2:10 ไมพบการตกตะกอน แตอัตราสวนตั้งแต 3:10 
จะเริ่มพบตะกอนในตัวอยางที่เตรียม โดยยืนยันผลการตรวจสอบดวย FTIR spectroscopy ซึ่งพบวาพีกของยาที่เกิด
จาก DEX ใน DEX-SHL มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางชัดเจนโดยเฉพาะในสัดสวน DEX:SHL นอยกวา 2:10 แสดงให
เห็นวา DEX อาจละลายอยูในฟลมของเชลแล็ก การทดสอบการปลดปลอยยาในน้ําลายเทียมพบวาการเพิ่มขึ้นของ
สัดสวนเชลแล็กจะมีผลทําใหการปลดปลอยยาออกมานอยลง โดยมีปริมาณการปลดปลอยนอยกวา 20% ใน
อัตราสวนที่นอยกวา 5:10 และมีการการปลดปลอยนอยกวา 1% ในอัตราสวนนอยกวา 1:10 จากผลการศึกษา
ดังกลาวแสดงใหเห็นแนวทางที่งายสําหรับการประยุกตใชเชลแล็กเพื่อกลบรสขมของยาตอไป 
คําสําคัญ : เชลแล็ก การตกตะกอนรวม กลบรสขม  
 

Abstract 
The objective of this study was to reduce the bitterness of dextromethorphan (DEX) through 

coprecipitation with shellac at various weight ratio of DEX:SHL from 0.5:10 to 10:10.  As shown by the 
polarized microscope, DEX was not precipitated in the DEX:SHL coprecipitates at the weight ratios of  
0.5:10 to 2:10 while the crystals of DEX was clearly observed at the  weight ratios from 3:10. The result of 
FTIR spectroscopy indicated that DEX might dissolve in the DEX-SHL coprecipitates at the ratios of 2:10 
or less since the FTIR peaks was significantly changed as compared to intact DEX. The drug release in 
artificial saliva was decreased as increased the fraction of SHL in coprecipitates. The drug release was 

less than 20 % for the weight ratios of 5:10 or less while the drug release was less than 1% at the weight 
ratio less than 1:10. In conclusion, the taste masking of DEX was easily accomplished through 
coprecipitation with shellac.   
Keywords : shellac, coprecipitation, taste masking 
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คํานําและวัตถุประสงค 
เดกซโทรเมทอรแฟน (dextromethorphan, DEX) เปนยาระงับอาการไอซึ่งนิยมใชกันอยางแพรหลายใน

ปจจุบัน เนื่องจากมีขอดีหลายประการ เชน ราคาไมแพง มีประสิทธิภาพดี (AHFS, 2005) แตอยางไรก็ตามยานี้มี
ขอเสียที่สําคัญคือรสขม ทําใหการพัฒนายานี้ในรูปแบบยาเม็ดอมหรือยาน้ําทําไดยาก ผูปวยมักไมใหความรวมมือใน
การใช โดยเฉพาะผูปวยเด็ก ทําใหการรักษาไมไดผลเทาที่ควร ดังนั้นการแกขอเสียของยาดังกลาวดวยการกลบรสขม
จึงเปนส่ิงที่จําเปนสําหรับยาดังกลาว เพื่อพัฒนาตํารับยาใหมีความนาใชและยอมรับโดยผูปวยมากขึ้น   แนวทาง
ในการกลบรสขมทําไดดวยการควบคุมการปลดปลอยยาในชองปากใหชาลง โดยการปรับคาการละลายหรือการปรับ
ลดการสัมผัสของอนุภาคยากับตุมรับรส (Brahmankar และJaiswal, 1995) ในปจจุบันมีหลายวิธีการ เชน การทํายา
ใหอยูในรูปบรรพเภสัช การใชไลโปโซมหุมโมเลกุลยา การใชเรซินแลกเปลี่ยนไอออน เปนตน  กระบวนการเหลานี้
สามารถกลบรสขมไดดี แตอยางไรกต็ามมีขั้นตอนที่คอนขางซับซอนประกอบกับตองมีการใชวัตถุดิบที่มีราคาแพงใน
บางกระบวนการ ซึ่งทําใหเปนขอจํากัดของการนําไปประยุกตใชจริง นอกจากแนวทางในการกลบรสขมดังกลาวแลว
ยังมีกระบวนการที่งายและประหยัดกวา เชน การเคลือบเพื่อลดความขมยังเปนกระบวนการที่นิยมใช ซึ่งมีดวยกัน
หลายวิธีการ ในที่นี้จะใชวิธีการตกตะกอนตัวยารวมกับพอลิเมอร ยาจะถูกหุมดวยพอลิเมอรไวทําใหความขมของยา
ลดลงได โดยในที่นี้จะใชเชลแล็ก (shellac, SHL) ซึ่งเปนพอลิเมอรที่หาไดงายในประเทศ และมีราคาถูกมาทดสอบ ซึ่ง
นอกจะเปนการชวยผูประกอบการในการพัฒนาตํารับยาอมหรือยาน้ําไดงายขึ้นแลวยังเปนประยุกตใชเชลแล็กซึ่งผลิต
ไดเองในประเทศมาใชสงผลทําใหเกิดมูลคาเพิ่มของเชลแล็กดวย โดยในระยะยาวจะสงผลโดยตรงตอชาวบานที่เปนผู
เพาะเลี้ยงแมลงครั่งใหมีรายไดที่มากขึ้นตอไป 

 
อุปกรณและวิธีการ 
การเตรียม DEX:SHL coprecipitate (CP) ตะกอนรวมระหวางเดกซโทรเมทอรแฟนและเชลแล็กในสัดสวนตั้งแต 
0.5:10 จนถึง 10:10  โดยน้ําหนัก เตรียมขึ้นจากการละลาย DEX และ SHL ในเอทานอลจนละลายหมด เทใสถาด
เทฟลอนและทําการอบใหแหงที่อุณหภูมิ 50 °C หลังจากนั้นจึงทําการบดใหไดผงละเอียด เพื่อนําไปประเมินผลใน
ขั้นตอนตอไป นอกจากนี้แลว DEX:SHL physical mixture (PM) ในสัดสวนน้ําหนักที่สอดคลองกับ DEX:SHL CP ได
ถูกเตรียมขึ้นดวยเพื่อประเมินผลเปรียบเทียบ 
การประเมินคุณสมบัติของสารที่เตรียมขึ้น  DEX, SHL และสารที่เตรียมจากสวนผสมของ DEX และ SHL จะ
นําไปตรวจสอบดวยเครื่องมือตางๆ เชน polarized microscope, FTIR spectroscopy, differential scanning 
calorimety เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของ DEX ที่เปล่ียนแปลงไปหลังจากตกตะกอนรวมกับ SHL สําหรับการ
ประเมินผลการลดความขมทําโดยการทดสอบการปลดปลอยยาในน้ําลายเทียมตามวิธีที่ดัดแปลงจาก Gao และคณะ 
(2006) 
 
ผลและวจิารณ 

การตรวจสอบคุณลักษณะของ DEX:SHL CP  ลักษณะทางกายภาพของ DEX:SHL CP ที่เตรียมขึ้นจะ
มีความแตกตางกันขึ้นอยูกับสัดสวนของ DEX ที่ใช  กลาวคือเมื่อทําการอบแหงจะเกิดการตกผลึกของ DEX ใน
อัตราสวนตั้งแต 5:10 ขึ้นไป โดยจะเห็นผลึกแยกตัวออกจากฟลมของ SHL อยางชัดเจน ในขณะที่ 3:10 จะพบผลึก
เล็กนอยและไมพบผลึกในสัดสวนตั้งแต 2:10 หรือนอยกวา ดังแสดงใหเห็นในรูปที่ 1  SHL จะเปนฟลมสีน้ําตาล 
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ในขณะที่ DEX จะหักเหแสงผานกลองโพลาไรซมีลักษณะเปนผลึกมีสี ซึ่งจะไมพบใน DEX:SHL 2:10 แตจะพบ
จํานวนมากใน DEX:SHL 5:10 (แสดงดวยลูกศร) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่1 ภาพถายโพลาไรซของ DEX, SHL, DEX:SHL 2:10 CP และ DEX:SHL 5:10 CP 
จากการทดสอบดวย FTIR spectroscopy พบวา DEX:SHL 2:10 PM จะมีสเปคตรัมที่เหมือนกับภาพซอนทับของ 
SHL และ DEX ในขณะที่ DEX:SHL 2:10 CP จะมีการเปลี่ยนแปลงไปกลาวคือจะมี peak บางอันหายไป รวมไปถึงมี
การลดลงของความสูงของ peak เมื่อเทียบกับ DEX:SHL 2:10 PM แสดงใหเห็นวาการเรียงตัวของโมเลกุลของ DEX 
นาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับ intact DEX ภายหลังการตกตะกอนรวมกับ SHL ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ยา
มีการละลายในฟลมของ SHL และเกิดอันตรกริยารวมกับโมเลกุลของ SHL 
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รูปที่2 FTIR spectra ของ SHL, DEX, DEX:SHL 2:10 PM และ DEX:SHL 2:10 CP 

DEX SHL 

DEX:SHL (2:10) DEX:SHL (5:10) 
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การทดสอบการปลดปลอยยาในน้ําลายเทียม  รูปที่ 3 แสดงการปลดปลอยยาในน้ําลายเทียมของ 
DEX:SHL CP ที่ประกอบดวย DEX ในสัดสวนที่ตางกันหลังจากปลดปลอยในน้ําลายเทียมเปนเวลา 1 นาที เมื่อเพิ่ม
สัดสวนของ DEX มากขึ้น แนวโนมการปลดปลอยยาจะมากขึ้นดวย โดย DEX:SHL ตั้งแต 3:10 ขึ้นไปจะมีการ
ปลดปลอย DEX เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วซึ่งสอดคลองกับผลจากภาพถายที่แสดงผลึกของ DEX ที่พบตั้งแตสัดสวน 3:10 
ขึ้นไปแสดงใหเห็นวาการปลดปลอยที่มากขึ้นอยางรวดเร็วเกิดจาก DEX สวนที่ไมละลายในฟลมของ SHL สําหรับ 
DEX ที่ละลายในฟลมของ  SHL (ในสัดสวนนอยกวา 3:10) นั้นจะปลดปลอยออกมานอยกวาชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจาก 
DEX จะละลายและจับแนนในฟลมของ SHL ที่ไมละลายในน้ําลายเทียม 

 

 
รูปที่3 การปลดปลอยของ DEX จาก DEX:SHL CP ที่อัตราสวนตางกันในน้ําลายเทียม 

 
สรุป 

การกลบรสขมของ DEX สามารถทําไดโดยการตกตะกอนรวมกับ SHL ในสัดสวนที่เหมาะสม โดย DEX จะ
มีการปลดปลอยนอยลงถามีการใสในปริมาณที่ไมมากเกินไปจนเกิดการตกผลึกจากฟลม การควบคุมการปลดปลอย
ยานาจะเกิดจาก DEX ทําอันตรกริยากับ SHL และละลายในฟลมสงผลใหการปลดปลอยยานอยลง 
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การใชลูกสํารองทดแทนไขมันสัตวในผลิตภัณฑมีทโลฟ 
Using of scaphium macropodum beaum as fat replacer in meat loaves 
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บทคัดยอ 

การศึกษาการใชลูกสํารองทดแทนไขมันสัตวในผลิตภัณฑมีทโลฟ วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ แบง
การทดลองเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 สูตรควบคุม และกลุมที่ 2 กลุมที่มีการเสริมลูกสํารองทดแทนไขมัน ในอัตราสวน 
50 : 50 เปอรเซ็นต ทําการศึกษาการยอมรับไดของผูบริโภค โดยใชวิธีการทดลองแบบ Affective method ใหคะแนน
ความชอบจากคุณสมบัติทางกายภาพคือ ลักษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัสและการยอมรับโดยรวม 
แบงระดับคะแนนเปน 5 ระดับ ผลการทดลองพบวา ลักษณะปรากฎ และกลิ่น ผูบริโภคใหการยอมรับในกลุมที่ 2 สูง
กวากลุมที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) โดยมีคาเทากับ 3.25 และ 3.62 ; 3.10 และ 3.67 ในกลุมที่ 1 และ 2 
ตามลําดับ ลักษณะเนื้อสัมผัส และการยอมรับโดยรวม ผูบริโภคใหการยอมรับในกลุมที่ 2 สูงกวากลุมที่ 1 อยางมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) โดยมีคาเทากับ 3.25 และ 4.00 ; 3.27 และ 3.99 ในกลุมที่ 1 และ 2 ตามลําดับ 
ในขณะที่ ลักษณะของสีและรสชาติไมพบความแตกตางกันทางสถิติ การวัดเปอรเซ็นตสูญเสียน้ําหนักระหวางการเก็บ
รักษา เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนกัระหวางการปรุงสุก และ คา Water activity ไมพบความแตกตางกันทางสถิติ และ
การวัดคาแรงกดทับ พบวา กลุมที่ 2 มีคาสูงกวากลุมที่ 1 อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) โดยมีคาเทากับ 
19.54 และ 54.64 นิวตัน ในกลุมที่ 1 และ 2 ตามลําดับ และคาแรงตัดผาน กลุมที่ 2 สูงกวากลุมที่ 1 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P < 0.05) โดยมีคาเทากับ 15.32 และ 29.52 นิวตัน ในกลุมที่ 1 และ 2 ตามลําดับ 
คําสําคัญ : ลูกสํารอง  ไขมันสัตว  ผลิตภัณฑมีทโลฟ 
 
Abstract 

The replacement of animal fat with Scaphium macropodum beaum in meat loaves was used by 
completely randomized design and divided into 2 groups; group 1 was original meat loaves  (control) 
and group 2 was the modified sausage substituted in ratio 1:1 of lard by Scaphium macropodum beaum. 
The acceptant consumer was studied by affective method that was scored 5 levels of physical quality; 
appearance, color, smell, taste, texture and overall acceptability. The result showed that consumer 
accepted in appearance and smell in group 2 were higher than group 1 (P<0.05) with the scores of 3.25, 
3.62 and 3.10, 3.67 respectively. Texture and overall acceptability of group 2 were higher than group 1 
(P<0.01) with the scores of 3.25, 4.00 and 3.27, 3.99 respectively. However, color, taste, percentage drip 
loss, percentage cooking loss and water activity were not significant difference. Compression force of 
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group 2 was higher than group 1 (P<0.01) showed as 19.54 and 54.64 N, respectively. Shear force of 
group 2 was higher than group 1 (P<0.05) showed as 15.32 and 29.52 N, respectively. 
Keywords : scaphium macropodum beaum,  emulsion and meat loaves 
 
บทนํา 

ปจจุบันผูบริโภคสวนใหญหันมาสนใจกับสุขภาพของตัวเองมากขึ้น โดยการนิยมนําสมุนไพรไปผสมกับ
ผลิตภัณฑบางชนิด เชน ไสกรอกแฟรงคเฟอรเตอร โบโลนา เปนตน ที่สามารถรับประทานไดทุกวัย จึงทําใหเกิด
ผลิตภัณฑที่ผสมสมุนไพรมากมาย มีทโลฟก็จัดเปนผลิตภัณฑเนื้อสัตวแบบตะวันตกชนิดหนึ่งที่เปนที่นิยมบริโภคมากขึ้น
ในกลุมคนดังกลาว ในงานวิจัยครั้งนี้จะใชลูกสํารอง มาทดแทนไขมันสัตวเพื่อเพิ่มคุณประโยชน อีกทั้งยังเปนการเพิ่มกาก
ใยอาหารใหกับผลิตภัณฑ และเปนการปรับเปล่ียนรสชาติ ใหเขากับรสนิยมการบริโภคของคนไทย การพัฒนามีทโลฟ 
โดยการนําลูกสํารองมาเปนสวนผสม เพื่อเปนการพัฒนาดานคุณประโยชน และรสชาติใหเขากับพฤติกรรมการบริโภค  
 
วิธีการทดลอง 
ทําการผลิตผลิตภัณฑมีทโลฟ ซึ่งประกอบดวยวัตถุดิบแตกตางกัน โดยใชแผนการทดลองแบบ Completely 

Randomized Design, CRD แบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 
กลุมที่ 1 ผลิตภัณฑมีทโลฟสูตรควบคุม  
กลุมที่ 2 ผลิตภัณฑมีทโลฟที่ใชลูกสํารองทดแทนไขมันสัตว ในอัตราสวน 50: 50 เปอรเซ็นต 

     การเก็บขอมูล 
2.1 การตรวจสอบโดยใชผูชิม จํานวนผูชิมไมไมผานการอบรมทั้งหมด 260 คน  (ศิริลักษณ, 2522) 
2.2 การวัดเปอรเซ็นตสูญเสียน้ําหนักระหวางการเก็บรักษา (Drip Loss) (ดัดแปลงจาก Devine et al., 

1999)  
2.3 การวัดเปอรเซ็นตสูญเสียน้ําหนักระหวางการปรุงสุก (Cooking Loss) (ดัดแปลงจาก Devine et al., 1999)  

 2.4 การวัดคาแรงตัดผาน  (Van Oecket et al,1999) 
2.5 การวัดคาแรงกดทับ (Van Oecket et al,1999) 
2.6 การวัดคาการอุมน้ําของเนื้อ (Aw)  
2.7 การวัดองคประกอบทางเคมี (Proximate analysis) เพื่อหาความชื้น โปรตีน ไขมัน และเยื่อใย (A.O.A.C, 1995) 

ตารางที่ 1 แสดงวัตถุดิบของมีทโลฟ 
สวนประกอบ/วัตถุดิบ (กิโลกรัม) กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 

1.เนื้อหมู 5 5 
2.มันแข็ง 3 1.5 
3.น้ําแข็ง 2 2 
4. ลูกสํารอง - 1.5 
ตนทุนการผลิต (บาท/กิโลกรัม) 67.17 52.17 
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การวิเคราะหทางขอมูล 
 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of variance, ANOVA) โดยโปรแกรม The SAS system 
for Windows version 9.0 TS Level 00M0 
 
ผลและวิจารณผลการทดลอง  

1. การยอมรับของผูบริโภคตอมีทโลฟที่ใชลูกสํารองเปนองคประกอบ 
ผลการศึกษาการยอมรับของผูบริโภคผลิตภัณฑมีทโลฟที่ใชลูกสํารองเปนองคประกอบ โดยใชวิธีการทดลอง

ใชผูชิม ทําการศึกษาลักษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และการยอมรับโดยรวม พบวา ลักษณะปรากฎ และ
กล่ิน ผูบริโภคใหการยอมรับในกลุมที่ 2 สูงกวากลุมที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยมีคาเทากับ 3.25 ± 0.09 
และ 3.62 ± 0.12 ; 3.10 ± 0.04 และ 3.67 ± 0.12 ในกลุมที่ 1 และ 2 ตามลําดับ ลักษณะเนื้อสัมผัส และการยอมรับโดยรวม 
ผูบริโภคใหการยอมรับในกลุมที่ 2 สูงกวากลุมที่ 1 อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P< 0.01) โดยมีคาเทากับ 3.25 ± 0.15 และ 
4.00±0.06 ; 3.27 ± 0.03 และ 3.99±0.06 ในกลุมที่ 1 และ 2 ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากคุณสมบัติในการดูดซับน้ํา
ของลูกสํารอง โดยลูกสํารองจะมีการดูดซับน้ําแลวกักเก็บน้ําไวสูง โดยจะมีลักษณะเปนเจล (ภูธฤทธิ์ และขุนพล, 2551) ซึ่ง
ทําใหมีความยืดหยุนมากขึ้น ทําใหลักษณะเนื้อสัมผัส เชน ความนุม ความชุม และความฉ่ําน้ํา ของผลิตภัณฑอิมัลชันดีขึ้น 
อีกทั้งลักษณะของกากใย ของลูกสํารองที่ปรากฏในเนื้อของผลิตภัณฑยังทําใหลักษณะปรากฏดูนาสนใจอีกดวย ในขณะที่
ลักษณะของสีและรสชาติไมพบความแตกตางกันทางสถิติ สอดคลองกับ ประภาศรี และคณะ (2549) ซึ่งไดทําการทดลองการ
ใชสํารองทดแทนไขมันในผลิตภัณฑหมูยอ   พบวาการใชลูกสํารองทดแทนไขมันในผลิตภัณฑหมูยอที่ระดับอัตราสวน
ปริมาณลูกสํารองตอไขมัน 2:1 เปนสูตรที่เหมาะสมที่สุดที่ผูบริโภคใหการยอมรับ  โดยมีระดับความชอบเล็กนอยถึงปาน
กลาง ทั้งนี้ผูบริโภคใหการยอมรับในระดับชอบถึงชอบมาก แสดงใหเห็นวาผูบริโภคยอมรับมีทโลฟที่ใชลูกสํารองทดแทน
ไขมันสุกร ซึ่งชวยลดราคาตนทุนการผลิตเพราะราคาลูกสํารอง (เฉล่ียราคาตอการผลิต) ต่ํากวาไขมันสุกรถึง 15 บาท/กิโลกรัม 
ทําใหตนทุนการผลิตไสกรอกที่ใชลูกสํารองทดแทนไขมันสุกรในอัตราสวน 50 เปอรเซ็นต ลดลงถึง 6.75 บาท/กิโลกรัม  
 

ตารางที่ 2 แสดงคาการยอมรับของผูบริโภคตอมีทโลฟที่ใชลูกสํารองเปนองคประกอบ 
ลักษณะศึกษา กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 F-test 

ลักษณะปรากฏ 3.25 ± 0.09 3.62±0.12 * 
สี 3.08 ± 0.07 3.43±0.04 ns 
กล่ิน 3.10 ± 0.04 3.67±0.12 * 
เนื้อสัมผัส 3.25 ± 0.15 4.00±0.06 ** 
รสชาติ 3.92 ± 0.05 4.06±0.06 ns 
การยอมรับโดยรวม 3.27 ± 0.03 3.99±0.06 ** 
หมายเหตุ : ns  = non significant *   = significant ( P< 0.05)   ** = highly significant ( P< 0.01) 
 

2. ดานคุณภาพของมีทโลฟที่ใชลูกสํารองเปนองคประกอบ  
ดานคุณภาพของมีทโลฟ พบวา เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําในการเก็บรักษาอยูระหวาง 1.08–2.776 

เปอรเซ็นต และเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักระหวางการปรุงสุก อยูที่ 1.54 เปอรเซ็นต แสดงใหเห็นถึงการสูญเสียน้ําหนัก
อยูในเกณฑที่ต่ํา โดยในทุกกลุมทดลองไมพบความแตกตางทางสถิติ (P>0.05) ซึ่งสอดคลองกับ Wilson et  al. (1981) 
กลาววา ผลิตภัณฑเนื้อสัตวที่มีคุณภาพของการปรุงสุกที่ดีควรมีเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําไมเกิน 10 เปอรเซ็นตของน้ําหนัก
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ในระหวางการปรุงสุก ในขณะที่ ภูธฤทธิ์ และธนู (2550) ไดทําการทดลองใชไขมันปาลมทดแทนไขมันสุกรในสูตรการทํามีท
โลฟ พบวา เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําระหวางการปรุงสุก อยูที่ 2.42 – 3.67 เปอรเซ็นตของน้ําหนักไสกรอกขณะปรุงสุก การ
วัดคาความนุม (texture) ของมีทโลฟพบวา คาแรงตัดผานในกลุมที่ 2 สูงกวากลุมที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P< 0.05) 
โดยมีคาเทากับ 15.23 และ  29.52 นิวตัน ในกลุมที่ 1 และ 2 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับคาแรงกดทับ ในกลุมที่ 2 สูงกวา
กลุมที่ 1 อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P< 0.01)โดยมีคาเทากับ 19.45 และ  54.46 นิวตัน ในกลุมที่ 1 และ 2 ตามลําดับ 
สอดคลองกับ ประภาศรี และคณะ (2549) ทําการศึกษาการใชลูกสํารองทดแทนไขมันในผลิตภัณฑหมูยอ ที่อัตราสวน 2: 1 
คา texture มีคาเทากับ 6.98 กิโลกรัม และคาแรงตานการตัดขาด (cutting force) อยูที่ 284.42 (g/s) แสดงใหเห็นวาการ
เติมลูกสํารองในระดับ 50 เปอรเซ็นต สงผลใหระดับความนุมของผลิตภัณฑสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับคาการยอมรับไดของ
ผูบริโภคในลักษณะของเนื้อสัมผัส อยูในระดับชอบ คา Water activity และคาเปอรเซ็นตโปรตีน ไมพบความแตกตางกัน
ทางสถิติ (P> 0.05) สวนคาเปอรเซ็นตเยื่อใย กลุมที่ 2 สูงกวากลุมที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยมีคาเทากับ 
0.01 และ 0.03 เปอรเซ็นต ในกลุมที่ 1 และ 2 ตามลําดับ ในขณะที่เปอรเซ็นตไขมันพบวา กลุมที่ 1 สูงกวากลุมที่ 2 อยางมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01)  โดยมีคาเทากับ 12.59 และ 6.32 เปอรเซ็นต ในกลุมที่ 1 และ 2 ตามลําดับ  
 

ตารางที่ 3 แสดงคาดานคุณภาพบางประการของมีทโลฟที่ใชลูกสํารองเปนองคประกอบ 
ลักษณะศึกษา กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 F-test 

Drip loss (%)    
   day 1 1.12 ± 1.37 1.18 ± 0.22 ns 
   day 3 1.64 ± 0.97 1.76 ± 0.22 ns 
   day 5 2.02 ± 2.27 2.37 ± 0.28 ns 
Cooking loss (%) 2.58 ± 1.12 1.77 ±1.10 ns 
  - Compression force (N) 19.45 54.46 ** 
  - Shear force (N) 15.23 29.52 * 
Water activity 0.98 0.99 ns 
Moisture, % 72.83 72.49 ns 
Protein, % 15.17 14.93 ns 
Fiber, % 0.01 0.03 * 
Fat, % 12.95 6.32 ** 
หมายเหตุ : ns = non significant *   = significant (P< 0.05) **  = highly significant (P< 0.01) 
 
สรุปผลการทดลอง 

การศึกษา พบวาผูบริโภคใหการยอมรับไดในตัวผลิตภัณฑในระดับที่ชอบ ในขณะที่ลูกสํารองมีราคาที่ต่ํากวา
ไขมันสุกร ซึ่งสงผลใหชวยลดราคาตนทุนการผลิตเพราะราคาลูกสํารอง (เฉล่ียราคาตอการผลิต) ต่ํากวาการใชไขมันสุกรถึง 
15 บาท/กิโลกรัม ทําใหตนทุนการผลิตไสกรอกที่ใชลูกสํารองทดแทนไขมันสุกรในอัตราสวน 50 เปอรเซ็นต ลดลงถึง 6.75 
บาท/กิโลกรัม  การใชลูกสํารองมีเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักนอย สามารถเก็บรักษาไดเปนระยะเวลานาน นอกจากนี้ยัง
พบวามีทโลฟที่ใชลูกสํารองในสูตรการผลิตยังมีคาเนื้อสัมผัสอยูในระดับที่ดีและในสวนทางดานโภชนะจะเห็นไดวามีทโลฟที่
ใชลูกสํารองในสูตรการผลิตจะชวยลดปริมาณไขมันลงไปครึ่งหนึ่งอยางเห็นไดชัด  และเพิ่มในสวนของเยื่อใยเขามาแทนตาม
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สรรพคุณของลูกสํารองจะชวยในการขับถาย  ชวยดูดซับไขมัน ตานอนุมูลอิสระ ดังนั้นจากผลงานวิจัยแสดงใหเห็นวามีทโลฟ
ที่ใชลูกสํารองทดแทนไขมันสัตวในสูตรการผลิต เปนมีทโลฟที่มีคุณภาพและมีลักษณะโดยรวมเปนที่ยอมรับของผูบริโภคได 
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การเตรยีมพอลิ(อีเทอร-ยูรีเทน)และพอลิ(เอสเทอร-ยูรีเทน)โดยใชสารประกอบเชิงซอนของ
คอปเปอร-เอทิลีนไดเเอมีนเปนตัวเรงปฏิกริิยา 
Preparation of poly(Ether-Urethane)s and poly(Ester-Urethane)s by using Copper-
ethylenediamine complex as catalyst 
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของงานวิจัย คือ การสังเคราะหพอลิ(อีเทอร-ยูรีเทน)และพอลิ(เอสเทอร-ยูรีเทน) โดยใชตัวเรง
ปฏิกิริยาชนิดใหม ซึ่งเปนสารประกอบเชิงซอนระหวางคอปเปอรและแอมีน คือ Cu(OAc)2(en)2 โดยในการสังเคราะห
พอลิ(อีเทอร-ยูรีเทน)และพอลิ(เอสเทอร-ยูรีเทน)จะศึกษาเวลาที่ใชในการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน คือ เวลาที่สาร
ผสมเร่ิมเกิดปฏิกิริยา เวลาที่สารผสมเริ่มเปนเจล และ เวลาที่ผิวพอลิเมอรไมเกาะติดวัสดุสัมผัส จากการทดลองพบวา
ในการเตรียมพอลิ(เอสเทอร-ยูรีเทน) ที่เรงปฏิกิริยาดวย Cu(OAc)2(en)2 สามารถเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันไดเร็ว
เทียบเทาตัวเรงปฏิกิริยาที่ใชในทางอุตสาหกรรม เนื่องจาก Cu(OAc)2(en)2 สามารถละลายไดดีในพอลิเอสเทอรพอลิ
ออลเนื่องจากสภาพความเปนขั้วใกลเคียงกัน ในกรณีของเตรียมการพอลิ(อีเทอร-ยูรีเทน) เนื่องจาก Cu(OAc)2(en)2 
ละลายในพอลิอีเทอรพอลิออลไดไมดี ทําใหการเรงปฏิกิริยาดวย Cu(OAc)2(en)2 เกิดไดชา 
คําสําคัญ : พอลิ(อีเทอร-ยูรีเทน)  พอลิ(เอสเทอร-ยูรีเทน)  ตัวเรงปฏิกิริยา  
 
Abstract 

The purpose of this research is to develop a new catalyst for the synthesis of poly(ether-
urethane)s and  poly(ester-urethane)s. The catalyst employed was complexes of copper and amine, 
Cu(OAc)2(en)2. The polymerization time investigated in the synthesis of poly(ether-urethane)s and  
poly(ester-urethane)s were cream time, gel time and tack free time. It was found that the polymerization 
time of poly(ester-urethane)s prepared by use of Cu(OAc)2(en)2 was comparable to that prepared from 
commercial catalyst.  This was because Cu(OAc)2(en)2 had good solubility on polyester polyol due to 
their similar polarity. For poly(ether-urethane)s, since Cu(OAc)2(en)2 did not have good solubility in 
polyether polyol, the catalytic activity of Cu(OAc)2(en)2 was slow. 
Keywords : poly(ether-urethane)s, poly(ester-urethane)s, catalyst 
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คํานําและวัตถุประสงค 
พอลิยูรีเทนเปนพอลิเมอรที่สังเคราะหไดจากสารประกอบไอโซไซยาเนต (isocyanate) ทําปฎิกิริยาควบแนน

กับพอลิออล (polyol) พอลิยูรีเทนมีขอดี คือ สามารถออกแบบใหมีสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลได
หลากหลาย ซึ่งสมบัติดังกลาวขึ้นอยูกับโครงสรางของไอโซไซยาเนตและพอลิออลที่ทําปฏิกิริยากัน ทําใหสามารถ
นําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง เชน ใชเปนกาว ฉนวนกันความรอน ฟองน้ํา เปนตน ปฏิกิริยาหลักของการเกิด
พอลิยูรีเทนมี 3 ปฏิกิริยา คือ (1) ปฏิกิริยาการเกิดสายโซพอลิยูรีเทนระหวางหมูไอโซไซยาเนตกับหมูพอลิออล (2) 
ปฏิกิริยาการเกิดสายโซยูเรียระหวางหมูไอโซไซยาเนตกับน้ํา (3) ปฏิกิริยาการเกิดวงพอลิไอโซไซยานูเรตระหวางการ
เกิดวงไทรเมอร (cyclotrimerization) ของหมูไอโซไซยาเนต 

ในอุตสาหกรรมการผลิตพอลิยูรีเทน มีการใชตัวเรงปฏิกิริยาหลากหลายชนิด ตัวเรงปฏิกิริยาที่นิยมใช  
ไดแก tertiary amine และ สารประกอบเชิงซอนของโลหะ (organometallic) เปนตน แตเนื่องจากตัวเรงปฏิกิริยา
เหลานี้มีราคาแพงและบางชนิดมีความเปนพิษ ดังนั้นจึงมีผูคิดคนวิจัยหาตัวเรงปฏิกิริยาที่มีราคาถูกและไมเปนพิษ
ขึ้นมา Inoue และคณะ จึงไดพัฒนาตัวเรงปฏิกิริยาระบบใหมขึ้น ประกอบดวยสารประกอบเชิงซอนของโลหะแทรน
ซิชันประเภท metal (II) acetylacetonate และแอมีน ไดแก nickel (II) acetylacetonate เปนตน ซึ่งจากงานวิจัย
ดังกลาวพบวาตัวเรงปฏิกิริยาที่สังเคราะหไดนั้นสามารถเรงปฏิกิริยาไดดี  

Kurnoskin ไดสังเคราะหสารประกอบเชิงซอนของโลหะเพื่อนําไปปรับปรุงสมบัติเชิงกลและสมบัติทาง
ความรอนของอีพอกซีพอลิเมอร โดยสารประกอบเชิงซอนของโลหะที่ใชในการสังเคราะหพอลิเมอรไดแก 
สารประกอบเชิงซอนเอนและไดเอนของโลหะแทรนซิชัน ไดแก คอปเปอรและนิกเกิล เปนตน ซึ่งเตรียมไดจาก
ปฏิกิริยาระหวางเกลือแอซิเตทของโลหะแทรนซิชัน (metal acetate) และแอมีน ไดแก เอทิลีนไดแอมีน (en) และได
เอทิลีนไตรแอมีน (dien) เปนตน เมื่อนําสารประกอบเชิงซอนดังกลาวไปทําปฏิกิริยากับไดไกลซิดิลอีเทอรของบิส
ฟนอลเอไดเปนอีพอกซีพอลิเมอร พบวาพอลิเมอรที่ไดทนความรอนและมีสมบัติทางกลที่ดี  

ในงานวิจัยนี้ไดสังเคราะหสารประกอบเชิงซอนของคอปเปอรกับเอทิลีนไดแอมีน คือ Cu(OAc)2(en)2 เพื่อใช
เปนตัวเรงปฏิกิริยาในการเตรียมพอลิยูรีเทนประเภทพอลิ(อีเทอร-ยูรีเทน)และพอลิ(เอสเทอร-ยูรีเทน) ซึ่งพอลิเมอร
ดังกลาวมีสมบัติเปนโฟม (foam) หรืออิลาสโตเมอร (elastomer) 
 
อุปกรณและวิธีการ 

1) การสังเคราะหสารประกอบเชิงซอน [Cu(OAc)2(en)2] 
การสังเคราะหสารประกอบเชิงซอนของ Cu(OAc)2(en)2 ซึ่งใชเปนตัวเรงปฏิกิริยา (แผนภาพที่ 1) ใชวิธี

ตามเอกสารอางอิง (Kurnoskin)  
 
Cu(OAc)2 + H2NCH2CH2NH2              Cu(OAc)2(en)2 

          copper acetate   ethylenediamine           copper complex 
 
แผนภาพที่ 1  การสังเคราะหสารประกอบเชิงซอน Cu(OAc)2(en)2 
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2) การเตรียมพอลิ(อีเทอร-ยูรีเทน)และพอลิ(เอสเทอร-ยูรีเทน) 
การเตรียมพอลิยูรีเทน ใช NCO index = 100 (ตารางที่ 1 และ แผนภาพที่ 2) โดยขั้นแรกผสม polyol, 

catalyst, surfactant และ blowing agent จนเปนเนื้อเดียวกันแลวเติมไอโซไซยาเนต กวนใหเปนเนื้อเดียวกันใน
เครื่อง  mechanical stirrer ดวยความเร็ว  2500  รอบตอนาที  เปนเวลา 6 วินาที  ที่อุณหภูมิ 20oC  และศึกษาเวลา
ตางๆในการเกิดโฟม 3 ชวงเวลา คือ เวลาที่สารผสมเริ่มเกิดปฏิกิริยา (cream time) เวลาที่สารผสมเริ่มเปนเจล (gel 
time) และ เวลาที่ผิวพอลิเมอรไมเกาะติดวัสดุสัมผัส (tack free time)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 2  แผนภาพแสดงขั้นตอนในการเตรียมพอลิยูรีเทน 
 
ผลและวจิารณ 

ตารางที่ 1 แสดงสูตรที่ใชในการเตรียมพอลิ(อีเทอร-ยูรีเทน)และพอลิ(เอสเทอร-ยูรีเทน) เมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางพอลิ(อีเทอร-ยูรีเทน)ที่ใช polyether polyol และ DMCHA และ Dabco เปนตัวเรงปฏิกิริยาในสูตร R1 และ 
R3 กับพอลิ(อีเทอร-ยูรีเทน)ที่ใช polyether polyol เมื่อเรงปฎิกิริยาดวย Cu(OAc)2(en)2 ในสูตร R2 และ R4 
 พบวา tack free time ของ R1 เร็วกวา R2 และ R3 เร็วกวา R4 ในขณะที่ gel time R2 เร็วกวา R1 และ R3
เร็วกวา R4 ซึ่งนาจะมีผลมาจากความสามารถในการละลายของตัวเรงปฏิกิริยาในของผสม polyol ซึ่งถาละลายไดไม
ดี จะทําให tack free time มีคามาก นั่นคือ ในสูตร R4 ซึ่ง polyol มีน้ําหนักโมเลกุลสูงจึงมีขั้วต่ํา ในขณะที่ 
Cu(OAc)2(en)2 เปนโมเลกุลที่มีขั้วมากกวา Cu(OAc)2(en)2 จึงละลายใน polyol ไดไมดี  

ในกรณีของพอลิ(เอสเทอร-ยูรีเทน)ที่ใช polyester polyol ในสูตร E1-E4 พบวา Cu(OAc)2(en)2 สามารถเรง
ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันไดดีกวา DMCHA และ Dabco ซึ่งในกรณีนี้ น้ําหนักโมเลกุลของ polyester polyol ไมมีผล
ตอการละลายของ Cu(OAc)2(en)2 เนื่องจาก polyester polyol เปนพอลิเมอรที่มีขั้ว 
 
สรุป 

จากการใชสารประกอบเชิงซอน Cu(OAc)2(en)2 เพื่อใชเปนตัวเรงปฏิกิริยาในการเตรียมพอลิ(อีเทอร-ยูรี
เทน)และพอลิ(เอสเทอร-ยูรีเทน) พบวา Cu(OAc)2(en)2 สามารถเรงการเกิดปฏิกิริยาไดดีในพอลิ(เอสเทอร-ยูรีเทน)ที่
ใช polyol น้ําหนักโมเลกุลต่ําและสูง ในขณะที่ Cu(OAc)2(en)2 สามารถเรงการเกิดปฏิกิริยาไดดีในพอลิ(อีเทอร-ยูรี
เทน)ที่ใช polyol น้ําหนักโมเลกุลต่ําเทานั้น ซึ่งขึ้นอยูกับความสามารถในการละลายของ Cu(OAc)2(en)2 ใน polyol 
 

Polyurethane

Mixing 

Isocyanate 

Additive 
Surfactant Mixing 

Catalyst 

Polyol 

Polyol Blend 

Blowing 
   agent 
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ตารางที่ 1  สูตรที่ใชในการเตรียมพอลิ(อีเทอร-ยูรีเทน)และพอลิ(เอสเทอร-ยูรีเทน) 
Formulation (pbw) Chemicals 

 R1 R2 E1 E2 R3 R4 E3 E4 
Polymeric 4,4′-diphenylmethane diisocyanate  
(Suprasec 5005, pMDI, %NCO = 31.0, functionality = 
2.7) 

127 127 8.5 8.5 100 100   

Polyether (Raypol 4413, functionality 4.7, MW 900, OH 
value 460, sorbitol initiator) 

100 100       

Polyether (NJ 360N, functionality 3, MW 6000, OH 
value 35, glycerol initiator) 

  100 100     

Aromatic polyester (Raypol 8360, functionality 3 MW 
700, OH value 360, adipic acid initiator) 

    100 100   

Linear polyester (Daltorez 775, functionality 2.01, MW 
2500, OH value 28, adipic acid initiator) 

      100 100 

Flame retardant (Tris chloropropyl phosphate, TCPP) 8 8   8 8   
Surfactant (polysiloxane, Tegostab B8462) 3 3 3 3 3 3 3 3 
Commercial catalyst  [DMCHA,  
C6H11N (CH3)2] 

0.5    0.5    

Commercial catalyst [Dabco,  N(CH2CH2)3N]   0.5    0.5  
Catalyst (Cu(OAc)2(en)2)  0.5  0.5  0.5  0.5 
Blowing agent (hydrochlorofluorocarbons, HCFC 
141B)   

20 20   20 20   

Blowing agent (water) 1 1 0.2 0.2 1 1 0.2 0.2 
Cream time (sec) 83 82 8 30 57 38 10 10 
Gel time (sec) 324 222 18 55 92 85 22 18 
Tack free time (sec) 738 750 34 780 440 240 31 25 
 
คําขอบคุณ 

งานวิจัยนี้ไดรับความอนุเคราะหสารเคมีจากบริษัท  Huntsman Polyurethane (Thailand) จํากัด 
 
เอกสารอางอิง 
Inoue, S-I., Nagai, Y., Okamoto, H., Amine-Manganese Complex as an Efficient Catalyst for Polyurethane  
 Syntheses. Polym. J.  2002, 34, 298-301. 
Kurnoskin,  A.V., Metalliferous epoxy chelate polymer : 1. Synthesis and properties. Polymer  1993, 34,  
 1060-1067.   
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การเตรยีมพอลิยูรีเทนโฟมแบบแข็งเรงปฎิกริิยาโดยสารประกอบเชิงซอนคอปเปอร-แอมีน
Preparation of rigid polyurethane foam catalyzed by copper-amine complexes 
 
วิทยา  เพ็งแจม1 และนวลพรรณ จันทรศิริ2  
Wittaya Pengjam1 and Nuanphun Chantarasiri2                                                                                                                                  
 
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีแนวคิดที่จะพัฒนาตัวเรงปฏิกิริยาสําหรับเตรียมพอลิยูรีเทนโฟมแบบแข็ง โดยตัวเรงที่สนใจจะ
เตรียมขึ้นเปนกลุมของสารประกอบเชิงซอนระหวางคอปเปอร-แอมีนและคอปเปอร-แอมีน-ซาลิไซเลต เมื่อเตรียมตัว 
เรงปฏิกิริยาไดแลว จะนําตัวเรงที่ไดมาเตรียมพอลิยูรีเทนโฟม และจากนั้นจะศึกษาเวลาในการเกิดโฟม สมบัติทาง
กายภาพและสมบัติเชิงกลของโฟมที่เตรียมได จากผลการทดลองพบวาโฟมที่ไดมีความหนาแนนอยูในชวง 42.0-48.0 
Kg/m3 และจากการสังเกตเวลาในการเกิดโฟมพบวาตัวเรงชนิด Cu(en)2 และ Cu(trien) สามารถเรงปฏิกิริยาการเกิด
โฟมไดดีกวาตัวเรงอางอิงที่ใชในอุตสาหกรรม (DMCHA) นอกจากนี้ยังพบวาสมบัติเชิงกลของโฟมที่ไดจากตัวเรงทั้ง
สองมีคาสูงกวาตัวเรง DMCHA โดยมีคาความสามารถทนทานตอแรงกดอัดเทากับ 370.6 และ 321.8 kPaตามลําดับ 
คําสําคัญ : สารประกอบเชิงซอนของโลหะ พอลิยูรีเทนโฟมแบบแข็ง ตัวเรงปฏิกริิยา 
 
Abstract 
 In this work, we developed the catalysts for rigid polyurethane foam. The complexes of copper-
amine and copper-amine-salicylate were synthesized. The metal complexes were consequently used as 
the catalyst in the formulation of rigid polyurethane foams. The reaction time, physical, and mechanical 
properties of the prepared foams were investigated and compared to a commercial reference catalyst 
(DMCHA). The results showed that the density of prepared foams was in the range 42.0-48.0 Kg/m3. 
Cu(en)2 and Cu(trien) showed better catalytic activity than DMCHA. Furthermore, the mechanical 
properties of rigid polyurethane foams catalyzed by Cu(en)2 and Cu(trien) were better than those of 
DMCHA, their compressive strength were 370.6 and 321.8 kPa, respectively.       
Keywords : Metal complexes, rigid polyurethane foam, catalyst 
 
คํานําและวัตถุประสงค 
 พอลิยูรีเทนโฟมแบบแข็งเปนโฟมที่มีการนํามาใชงานอยางกวางขวางโดยเฉพาะงานที่ตองใชวัสดุกันฉนวน
ความรอน เนื่องจากพอลิยูรีเทนโฟมแบบแข็งเปนวัสดุที่มีคาการนําความรอนต่ํา น้ําหนักเบาและมีสมบัติเชิงกลที่ดี
สําหรับการเตรียมพอลิยูรีเทนโฟมแบบแข็งในทางอุตสาหกรรมจําเปนตองมีการใชตัวเรงปฏิกิริยา เพื่อลดตนทุนใน
การผลิตและตองการโฟมในปริมาณมากภายใตเวลาที่มีจํากัด  แตตัวเรงปฏิกิริยาที่ใชอยูนั้น มีกล่ินเหม็น และยังมี
                                                 
1 หลักสูตรปโตรเคมีและวิทยาศาสตรพอลเิมอร คณะวทิยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
  Program of Petrochemistry and Polymer Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand 
2 ภาควิชาเคมี คณะวทิยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พญาไท กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
  Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Phyathai, Bangkok 10330, Thailand 
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ราคาแพง ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการพัฒนาตัวเรงปฏิกิริยาสําหรับเตรียมพอลิยูรีเทนโฟมขึ้นมาใหม จากการศึกษา
งานวิจัยของ Inoue และคณะ (2002) และงานวิจัยของ Kurnoskin (1993) พบวาสารประกอบเชิงซอนของโลหะ
ทรานซิชันกับเเอมีน สามารถเรงปฏิกิริยาการสังเคราะหพอลิยูรีเทนได คณะผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนําสารประกอบ
เชิงซอน    คอปเปอรกับเเอมีนที่มีโครงสรางดังรูปที่ 1 มาใชเปนตัวเรงปฏิกิริยาการเตรียมพอลิยูรีเทนโฟม ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมสารประกอบเชิงซอนระหวางคอปเปอรกับแอมีนขึ้นมาเพื่อใชในการเตรียมพอลิ
ยูรีเทนโฟมแบบแข็ง และนําโฟมที่เตรียมไดไปศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกล 
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รูปที่ 1  โครงสรางสารประกอบเชิงซอนคอปเปอร-เเอมีน และคอปเปอร-เเอมีน -ซาลิไซเลต 
 
สารเคมีและวิธีการ 

• คอปเปอรแอซิเตต (Copper (II) acetate) 
• แอมีน (amine): เอทิลีนไดแอมีน (en) และ ไตรเอทิลีนเตตระมีน (trien) 
 • ซาลิไซลิก แอซิด (salicylic acid; Sal) 
• พอลิเมอริค มีเทนไดฟนิลไดไอโซไซยาเนต: PMDI (MR-200); %NCO = 31.0; functionality = 2.7 
• พอลิอีเทอร พอลิออล: Raypol 4221; OH-number = 440 mgKOH/g; functionality = 4.3 

 • ตัวเรงปฏิกิริยา (catalysts): N,N-dimethylcyclohexylamine (DMCHA) เปนตัวเรงอางอิง และมีตัวเรง
ปฏิกิริยาที่เตรียมจากหองปฏิบัติการมี 4 ชนิด ไดแก Cu(en)2, Cu(trien), Cu(en)2Sal2 และ Cu(trien)Sal2  
 • สารลดแรงตึงผิว (surfactant): polysiloxane; Tegostab B8460  
 • สารฟู (blowing agent): น้ํากลั่น 

วิธีการทดลองในงานวิจัยนี้เริ่มจากการสังเคราะหสารประกอบเชิงซอนของโลหะ โดยสารประกอบเชิงซอน
ของโลหะที่สังเคราะหเพื่อใชเปนตัวเรงปฏิกิริยาในการเตรียมพอลิยูรีเทนโฟม ซึ่งมีดวยกัน 4 ชนิดไดแก Cu(en)2, 
Cu(trien), Cu(en)2Sal2 และ Cu(trien)Sal2 โดยขั้นตอนการสังเคราะหดําเนินตามเอกสารอางอิง (Kurnoskin, 1993)  
เมื่อไดตัวเรงปฏิกิริยาจะนําไปใชเตรียมพอลิยูรีเทนโฟม โดยขณะที่เตรียมโฟมเมื่อปฏิกิริยาดําเนินไปจะสังเกตเวลาใน
การเกิดพอลิยูรีเทนโฟม ซึ่งเวลาที่สนใจมี 3 ชวง ไดแก เวลาที่สารผสมเริ่มเกิดปฏิกิริยา (cream time) เวลาที่สารผสม
เปนเจล (gel time) และเวลาที่ผิวโฟมไมเกาะติดกับวัสดุสัมผัส (tack free time) โดยสูตรผสมที่ใชเตรียมพอลิยูรีเทน 
โฟมแบบแข็งแสดงดังตารางที่ 1 หลังจากโฟมเกิดปฏิกิริยาสมบูรณแลว จะนํามาวัดความหนาแนน (ASTM D1622-
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03) ศึกษาสัณฐานวิทยาของพอลิยูรีเทนโฟมดวยเครื่อง scanning electron microscope (SEM)  และศึกษาสมบัติ
เชิงกล (ASTM D1621-04) จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบสมบัติของโฟมที่ไดจากตัวเรงที่เตรียมขึ้น (metal 
complexes) กับตัวเรงทางการคา (DMCHA) ที่ใชอางอิง  
 
ผลและวจิารณ 
 การเตรียมพอลิยูรีเทนโฟมแบบแข็งโดยใชตัวเรงปฏิกิริยาเปนสารประกอบเชิงซอนคอปเปอร-แอมีนทั้ง 4
ชนิดที่เตรียมขึ้น ไดผลการทดลองดังตารางที่ 1 พบวาโฟมที่เตรียมจากการใชตัวเรงเปน Cu(en)2 และ Cu(trien) ใช
เวลาในการเกิดโฟมที่ tack free time นอยกวาตัวเรง DMCHA หรือกลาวไดวาเรงปฏิกิริยาการเกิดโฟมไดดีกวา 
 
ตารางที่ 1  สูตรผสมในการเตรียมพอลิยูรีเทนโฟมและผลการทดลองดานสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกล 

Formulation (pbw) 
DMCHA 
PU-Foam 

Cu(en)2 
PU-Foam 

Cu(trien) 
PU-Foam 

Cu(en)2Sal2 
PU-Foam 

Cu(trien)Sal2 
PU-Foam 

Raypol 4221 100 100 100 100 100 
DMCHA (Ref.) 
Catalysts (Metal complexes) 

1.0 
- 

- 
1.0 

- 
1.0 

- 
1.0 

- 
1.0 

B 8460 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
H2O 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 
MR-200 (PMDI) 227 227 227 232 232 
Reaction times      
     Cream time (min.) 0:31 0:34 0:38 0:42 0:46 
     Gel time (min.) 0:41 0:48 1:06 1:48 1:43 
     Tack free time (min.) 5:53 1:58 3:06 10:35 7:11 
Density (Kg/m3) 48.3 48.2 44.8 42.7 44.2 
Mechanical properties      
     Compressive modulus (MPa) 5.22 5.56 5.71 4.09 4.50 
     Compressive strength (kPa) 321.5 370.6 321.8 226.9 226.9 

 
หากพิจารณาใชตัวเรงกลุมที่มีองคประกอบของซาลิไซเลต ไดแก Cu(en)2Sal2 และ Cu(trien)Sal2  พบวา

เรงการเกิดโฟมไดไมดีเทาตัวเรง DMCHA ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาตัวเรงดังกลาวมีโครงสรางที่ใหญและมีความเกะกะ
จากซาลิไซเลตมากกวา Cu(en)2 และ Cu(trien) จึงสงผลใหเรงปฏิกิริยาไดไมดี สําหรับความหนาแนนของพอลิยูรีเทน 
โฟมที่เตรียมไดอยูในชวง 42.0 - 48.0 Kg/m3 ซึ่งมีคาที่ใกลเคียงกับตัวเรง DMCHA และเมื่อพิจารณาสมบัติเชิงกล
ดานความสามารถทนตอแรงกดอัด (compressive strength) พบวาพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมจากตัวเรงปฏิกิริยาชนิด 
Cu(en)2 ไดคาสุดและสูงกวาตัวเรง DMCHA ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาโฟมที่ไดมีลักษณะเซลลเปนเซลลปดและเซลลมี
ขนาดเล็กและสม่ําเสมอกวา ซึ่งหากพิจาณาจากลักษณะสัณฐานวิทยาดังรูปที่ 2 ยืนยันไดวาโฟมที่ไดจาก Cu(en)2 

เปนเซลลปดและมีขนาดเซลลที่เล็กกวา สําหรับโฟมที่ไดจากตัวเรงชนิด Cu(trien) พบวามีความสามารถทนตอแรงกด
อัดไดใกลเคียงกับตัวเรง DMCHA แตหากพิจารณาที่ความหนาแนนเทากันโฟมที่ไดจาก Cu(trien) นาจะมีคา
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compressive strength สูงกวาโฟมที่ใช DMCHA และเมื่อพิจารณาเทียบกับคาความสามารถทนตอการเปลี่ยนรูป
ของวัสดุ (modulus) พบวามีคามากกวาโฟมที่ไดจากตัวเรง DMCHA ดังนั้นยืนยันไดวาโฟมที่ไดจากตัวเรง Cu(trien) 
มีความแข็งแรงมากกวาโฟมที่ไดจากตัวเรงทางการคา (DMCHA)  แตเมื่อพิจารณาโฟมที่เตรียมจากตัวเรงชนิด
Cu(en)2Sal2 และ Cu(trien)Sal2  พบวามีคา compressive strength ต่ํากวาโฟมที่ไดจากตัวเรงชนิดอื่น ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาเซลลที่ไดไมสมํ่าเสมอ หรือเซลลมีขนาดใหญ และลักษณะเซลลของโฟมที่ไดอาจมีบางสวนเปนเซลลเปด ซึ่ง
ทําใหอากาศไหลผานเซลลได  คา compressive strength ที่ไดจึงต่ํากวา 
 

 
รูปที่ 2  ลักษณะสัณฐานวิทยาของพอลิยูรีเทนโฟม: a; DMCHA (ref.) x70, b; Cu(en)2 (metal complex) x70 
 
สรุป 

จากผลการทดลองที่ไดสามารถสรุปไดวาสารประกอบเชิงซอนระหวางคอปเปอร-แอมีน และคอปเปอร-      
แอมีน-ซาลิไซเลต สามารถเรงปฏิกิริยาการเกิดพอลิยูรีเทนโฟมได แตมีเพียงตัวเรงชนิด Cu(en)2 และ Cu(trien) ที่
สามารถเรงปฏิกิริยาการเกิดโฟมไดดีและมีสมบัติเชิงกลที่ดีกวาโฟมที่ไดจากตัวเรงทางการคาที่ใชอางอิง 
 
คําขอบคุณ 

งานวิจัยไดรับความอนุเคราะหสารเคมีจากบริษัท เซาต ซิตี้ ปโตรเคม จํากัด (South City Petrochem     
Co. Ltd.) และสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ใหความอนุเคราะหใหใชเครื่อง SEM   
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การเตรียมพอลิยูรีเทนโฟมแบบแข็งเรงปฏิกิริยาดวยสารประกอบเชิงซอนนิกเกิลและ 
โคบอตล 
Preparation of rigid polyurethane foam catalyzed by nickel and cobalt complexes 
 
ภัทรินทร แสงฝาก1 และนวลพรรณ จันทรศิริ2 

Bhattarin Saengfak1 and Nuanphun Chantarasiri2 

 
บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้เปนการพัฒนาตัวเรงปฏิกิริยาสําหรับการสังเคราะหพอลิยูรีเทนโฟมแบบแข็ง โดยใชสารประกอบ
เชิงซอนระหวางโลหะแทรนซิชันและแอมีนเปนตัวเรงปฏิกิริยา เมื่อโลหะ คือ นิกเกิลและโคบอลต โดยในการ
สังเคราะหพอลิยูรีเทนโฟมแบบแข็งจะศึกษาเวลาที่ใชในการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน  ซึ่งจากการทดลองพบวา 
พอลิยูรีเทนโฟมแบบแข็งที่ใชสารประกอบเชิงซอนระหวางโลหะเรงปฏิกิริยาดังกลาวใชเวลาในการสังเคราะหโฟมดี
เทียบเทาตัวเรงปฏิกิริยาที่ใชในอุตสาหกรรม คือ ไดเมทิลไซโคลเฮกซิลแอมีน (DMCHA) การพิสูจนเอกลักษณของพอ
ลิยูรีเทนโฟมแบบแข็งทาํไดโดยใชเทคนิคอินฟราเรดสเปกโตรสโคป ความหนาแนนของพอลิยูรีเทนโฟมที่สังเคราะหได
มีคาระหวาง 39-63 Kg/m3 เมื่อเปรียบเทียบพอลิยูรีเทนโฟมที่ไดจากการเรงปฏิกิริยาของสารประกอบเชิงซอนนิกเกิล
และโคบอลต พบวาใชเวลาในการเกิดปฏิกิริยาใกลเคียงกัน พอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมไดจากสารประกอบเชิงซอน
โคบอลตมีสมบัติที่ดีกวาโฟมที่เตรียมไดจากสารประกอบเชิงซอนนิกเกิล  
คําสําคัญ  : พอลิยูรีเทนโฟมแบบแข็ง ตัวเรงปฏิกิริยา 

Abstract 

 This research aims for development of catalyst for rigid polyurethane foam. The catalysts 
employed were complex of transition metals and amine, where metals are nickel and cobalt. The 
polymerization time was investigated in the synthesis of rigid polyurethane foam. It was found that the 
polymerization time of rigid polyurethane foam prepared by use of the metal complexes is comparable to 
that prepared from dimethylcyclohexylamine (DMCHA) used commercially. Polyurethane foam was 
characterized by infrared spectroscopy. The density of rigid polyurethane foams was in the range 39-63 
kg/m3. Nickel and cobalt complexes showed similar reaction time. Properties of the polyurethane foam 
prepared from cobalt complex were better than those prepared from nickel complex. 
Keywords : Rigid polyurethane foam (PURFs), catalyst      
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คํานําและวัตถุประสงค 
 พอลิยูรีเทนโฟมนั้นจัดวาเปนโฟมที่มีความสําคัญมากในอุตสาหกรรมโฟม โดยแบงออกเปนประเภทตางๆ 
คือ พอลิยูรีเทนโฟมแบบยืดหยุน พอลิยูรีเทนโฟมแบบแข็ง พอลิยูรีเทนโฟมกึ่งยืดหยุน ซึ่งพอลิยูรีเทนโฟมแบบแข็งนั้น
มีความสําคัญในอุตสาหกรรมฉนวนกันความรอน เนื่องจากพอลิยูรีเทนโฟมนั้นมีสมบัติที่ดีหลายประการ เชน มี
น้ําหนักเบา มีการนําความรอนต่ํา และมีสมบัติเชิงกลที่ดี ซึ่งกระบวนการผลิตพอลิยูรีเทนโฟมนั้นตองอาศัยตัวเรง
ปฏิกิริยา เนื่องจากอัตราการเกิดปฏิกิริยาระหวางหมูไอโซไซยาเนตและหมูแอลกอฮอลนั้นดําเนินไปอยางชามาก โดย
ตัวเรงปฏิกิริยาที่สําคัญของกระบวนการสังเคราะหพอลิยูรีเทน คือ tertiary amine และ tin complex ไดแก dimethyl 
cyclohexylamine (DMCHA) และ dibutyltin dilaurate (DBTDL) ซึ่ง DBTDL นั้นมีความเปนพิษ 
 ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของพอลิยูรีเทน เกิดจากการทําปฏิกิริยาของสารประกอบที่มีหมูไอโซไซยาเนต 
และสารประกอบที่มีหมูแอลกอฮอล สําหรับปฏิกิริยาการเกิดพอลิยูรีเทนโฟมแบบแข็งนั้นประกอบไปดวยสารตั้งตนที่
สําคัญ คือ สารประกอบที่มีหมูไอโซไซยาเนต ซึ่งจะใช polymeric 4,4′-diphenylmethane diisocyanate (polymeric 
MDI) สารประกอบที่มีหมูแอลกอฮอลจําพวกพอลิออล (polyol) สารชวยพองตัว ตัวเรงปฏิกิริยา และ สารลดแรงตึงผิว 
(surfactant) โดยกลไกในการเกิดปฏิกิริยาหลักมี 3 ปฏิกิริยา คือ (1) ปฏิกิริยาระหวางหมูไอโซไซยาเนตกับพอลิออล
จะไดเปนหมูยูรีเทน (2) ปฏิกิริยาระหวางน้ํากับหมูไอโซไซยาเนตไดกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ทําใหเกิดการพอง
ตัวของโฟมไดโครงสรางเปนรูพรุน (3) ปฏิกิริยา trimerization ของหมูไอโซไซยาเนตไดเปนหมู isocyanurate ซึ่งเปน
สวนที่ทําใหโฟมเกิดการเชื่อมขวาง (crosslink) 

ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาเปนสารประกอบเชิงซอนของโลหะนิกเกิลและโคบอลต
โดยเตรียมจากเกลือแอซีเตทของโลหะแทรนซิชันและเอทิลินไดแอมีน และเพื่อเตรียมพอลิยูรีเทนโฟมแบบแข็งโดยใช
ตัวเรงปฏิกิริยาที่สังเคราะหไดและศึกษาสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟมแบบแข็งที่สังเคราะหได 
 
อุปกรณและวิธีการ 
 สารเคมีที่ใชในการสังเคราะหพอลิยูรีเทนแบบแข็งมีดังนี้ เกลือของโลหะแทรนซิชัน 2 ชนิด คือ นิกเกิลแอซี
เตท [Ni(OAc)2] และ โคบอลตแอซีเตท [Co(OAc)2] แอมีนที่ใช คือ เอทิลินไดแอมีน (en) 

วิธีการ 
 1. การสังเคราะหสารประกอบเชิงซอนของโลหะแทรนซิชันซึ่งใชเปนตัวเรงปฏิกิริยาใชวิธีตามเอกสารอางอิง 
(Kurnoskin, 1993) แสดงดังแผนภาพที่ 1 วิธีการสังเคราะห คือ ละลายเกลือแอซีเตทของโลหะในแอซิโตน เติมเอ
ทิลินไดแอมีน (en) ลงไปในสารละลายและกวนเปนเวลา 30 นาที Co(OAc)2(en)2 และ Ni(OAc)2(en)2 จะตกตะกอน
ออกมา ซึ่งจัดเปนขอดีของสารประกอบเชิงซอนของนิกเกิลและโคบอลตที่สังเคราะหไดงาย และสามารถใชสภาวะ
อุณหภูมิหองในการสังเคราะห เมื่อพิสูจนเอกลักษณของ Ni(OAc)2(en)2 และ Co(OAc)2(en)2 ดวย infrared (IR) 
spectroscopy พบวาสเปคตรัมแสดงเลขคลื่นที่ 3453 cm-1 (N-H stretching), 1635 cm-1 (C=O stretching ของหมู
แอซิเตท), 1405 cm-1 (C-H bending) และ 1016 cm-1 (C-O stretching) 

M(OAc)2 + H2N NH2
M(OAc)2(en)2

(M = Ni and Co)  
แผนภาพที่ 1 การสังเคราะหสารประกอบเชิงซอนของโลหะแทรนซิชันและเอทิลินไดแอมีน (en) 
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2. การเตรียมพอลิยูรีเทนโฟมแบบแข็ง  
การเตรียมพอลิยูรีเทนโฟมแบบแข็งใชสูตรดังแสดงในตารางที่ 1 โดยผสม polyol, catalyst, surfactant และ

blowing agent ใหรวมเปนเนื้อเดียวกัน หลังจากนั้นจึงเท polymeric MDI ลงในสวนผสมขางตน คนสวนผสมทั้งหมด 
โฟมจะคอยๆฟูขึ้น ตั้งทิ้งไวจนกระทั่งโฟมเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันอยางสมบูรณ และวัดเวลาตางๆในการเกิดโฟม 
3 ชวงเวลา คือ เวลาที่สารผสมเริ่มเกิดปฏิกิริยา (cream time) เวลาที่สารผสมเริ่มเปนเจล (gel time) และ เวลาที่ผิว
โฟมไมเกาะติดวัสดุสัมผัส (tack free time) โดยจะมีการเปลี่ยนอัตราสวนสารตั้งตนตางๆ คือ NCO index = 100 
และ 150 เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาของโฟมที่ใชตัวเรง dimethylcyclohexylamine (DMCHA) ซึ่งเปน
ตัวเรงสําหรับปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม 

 
ตารางที่ 1 สูตรที่ใชในการเตรียมพอลิยูรีเทนโฟมแบบแข็ง  
 

NCO Index 
Formulation  (pbw) 

100 150 
Polyol 4221 (sucrose-based, OH No.= 460 mgKOH/g, functionality = 4.4) 

Silicone surfactant (B 8460) 
H2O (blowing agent) 

Catalyst [Ni(OAc)2(en)2 และ Co(OAc)2(en)2] 
PMDI (MR 200, %NCO = 31.0, functionality = 2.7) 

NCO  :  OH  by mole 

100 
25 
41 
12 

169.5 
2.27 

100 
25 
41 
12 

254.2 
3.4 

 
ผลและวจิารณ 

IR spectrum ของพอลิยูรีเทนโฟมแบบแข็งแสดงเลขคลื่นที่ 2270 cm-1 (NCO), 1700 cm-1  (C-O 
stretching ของ urethane) และ 1410 cm-1 (isocyanurate)   

ตารางที่ 2 แสดงเวลาที่ใชในการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันและคาความหนาแนนของพอลิยูรีเทนโฟม
แบบแข็ง คาความหนาแนนของพอลิยูรีเทนโฟมที่เตรียมไดจาก NCO index 100 และ 150 มีคาใกลเคียงกัน 
Ni(OAc)2(en)2 ใหพอลิยูรีเทนโฟมที่มีคาความหนาแนนสูงกวา Co(OAc)2(en)2 พอลิยูรีเทนโฟมแบบแข็งที่เตรียมได
จาก Ni(OAc)2(en)2 และ Co(OAc)2(en)2 เรงปฏิกิริยาไดดีเทียบเทา DMCHA ซึ่งโฟมที่เตรียมไดจาก Ni(OAc)2(en)2 
นั้นจะมีลักษณะเปราะและแตกงาย ผิวหนาไมเรียบ โฟมที่เตรียมไดจาก Co(OAc)2(en)2 มีลักษณะของเนื้อโฟมที่ดี
กวา เมื่อนําโฟมที่เตรียมจาก Co(OAc)2(en)2 ที่ NCO index = 150 พบวามีความทนทานตอการรับแรงกดอัด 
(compressive strength) = 300 kPa 
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ตารางที่ 2 เวลาที่ใชในการเกิดปฏิกิริยาและคาความหนาแนนของพอลิยูรีเทนโฟมแบบแข็ง 
 
NCO index Catalyst Cream time 

(s) 
Gel time      

(s) 
Tack free time 

(min) 
Density 
(kg/m3) 

DMCHA 7 25 4.49 40.1 
Ni(OAc) 2(en)2 12 28 4.92 62.3 

 
100 

 Co(OAc)2(en)2 13 30.5 5.32 39.8 
DMCHA 8 32 5.58 41.2 

Ni(OAc) 2(en)2 8 34 5.53 65.9 
 

150 
Co(OAc)2(en)2 15 57 6.42 45.0 

 
สรุป 
 จากการสังเคราะหพอลิยูรีเทนโฟมแบบแข็งจากสารประกอบเชิงซอนของโลหะแทรนซิชันสองชนิด คือ 
Ni(OAc)2(en)2 และ Co(OAc)2(en)2 ซึ่งสังเคราะหจากนิกเกิลและโคบอตลแอซิเตทกับเอทิลีนไดแอมีน พบวาตัวเรง
ปฏิกิริยาดังกลาวเปนตัวเรงปฏิกิริยาที่ดีเทียบเทาตัวเรงปฏิกิริยาที่ใชในอุตสาหกรรม คือ DMCHA ซึ่งขอดีของตัวเรง
ปฏิกิริยาที่สังเคราะหไดนั้น คือ สังเคราะหงาย และไมมีความเปนพิษ  
 
คําขอบคุณ 
 งานวิจัยนี้ไดรับความอนุเคราะหสารเคมีจากบริษัทเซาท ซิตี้ ปโตรเคม จํากัด (South City Petrochem, 
Co., Ltd.) และขอขอบคุณหนวยปฏิบัติการวิจัยอุปกรณรับรู ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยสําหรับการวิเคราะหดวยเทคนิค  ATR-FTIR spectroscopy   
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การเตรียมโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็งเรงปฏิกิริยาดวยสารประกอบเชิงซอนของโลหะแทรน    
ซิชันกับไดเอทิลีนไตรแอมีน  
Preparation of rigid polyurethane foams catalyzed by complexes of transition metals and  
diethylenetriamine  

 
อมาวสี  พลแจง1  และนวลพรรณ  จันทรศิริ2  
Amawasri  Poljang1 and Nuanphun Chantarasiri2 
    
บทคัดยอ 
 การเตรียมโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็ง สามารถทําไดโดยใชตัวเรงปฏิกิริยาที่เปนสารประกอบเชิงซอนของ
โลหะแทรนซิชันกับไดเอทิลีนไตรแอมีน [M(dien)2 เมื่อ M = Cu, Ni, Zn, Co และ Mn] การพิสูจนเอกลักษณของ
ตัวเรงปฏิกิริยาและโฟมพอลิยูรีเทนสามารถทําไดดวยเทคนิค FTIR ความหนาแนนของโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็งมีคา
อยูในชวง 40- 53 kg/m3 จากการศึกษาเวลาที่สารผสมเร่ิมเกิดปฏิกิริยา เวลาที่สารผสมเปนเจล และเวลาที่ผิวโฟม  
ไมเกาะติดวัสดุสัมผัสของการเตรียมโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็ง แสดงใหเห็นวาสารประกอบเชิงซอนของโลหะสามารถ
เรงปฏิกิริยาไดดี  และสารประกอบเชิงซอน  Ni(dien)2 สามารถเรงปฏิกิริยาไดดีที่สุด 
คําสําคัญ : โฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็ง  ตัวเรงปฏิกิริยา 
 
Abstract 

Rigid polyurethane foam was prepared by use of the complexes of transition metals and 
diethylenetriamine as catalysts, M(dien)2, where M = Cu, Ni, Zn, Co and Mn. FTIR spectroscopy was used 
to characterize these catalysts and polyurethane foam. The density of rigid polyurethane foam is in the 
range 40- 53 kg/m3. In the preparation of rigid polyurethane foam, the cream time, gel time and tack-free 
time indicated that the metal complexes showed good catalytic activity and Ni(dien)2 is the best catalyst. 
Keywords : Rigid polyurethane foams (RPUFs), catalyst 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

โฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็ง  คือ  พอลิเมอรที่สังเคราะหไดจากไอโซไซยาเนต คือ polymeric 4,4′-
diphenylmethane diisocyanate  (polymeric MDI)  กับ  พอลิออล (polyol)  สารลดแรงตึงผิว (surfactant)       
สารชวยพองตัว (blowing agent)  และตัวเรงปฏิกิริยา (catalyst)  เนื่องจากโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็งมีความหนาแนน
ต่ําและมีความสามารถในการนําไฟฟาต่ํา  จึงไดนํามาใชประโยชนกันอยางกวางขวาง เชน  ใชเปนวัสดุกันความรอน
ในตูเย็น เปนตน ปฏิกิริยาหลักของการเกิดโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็งและโฟมพอลิไอโซไซยานูเรตทั้งหมดมี  3 ปฏิกิริยา  

                                          
1 หลักสูตรปโตรเคมีและวิทยาศาสตรพอลิเมอร  คณะวิทยาศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  กรุงเทพฯ 10330  ประเทศไทย 
  Program of  Petrochemistry and Polymer Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand 
2 ภาควิชาเคมี  คณะวทิยาศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย กรุงเทพฯ 10330  ประเทศไทย 
  Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand 
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คือ  (1)  ปฏิกิริยาการเกิดสายโซพอลิยูรีเทนระหวางหมูไอโซไซยาเนตกับหมูพอลิออล (2)  ปฏิกิริยาการเกิดสายโซ
ยูเรียระหวางหมูไอโซไซยาเนตกับน้ํา  (3)  ปฏิกิริยาการเกิดวงพอลิไอโซไซยานูเรตระหวางการเกิดวงไทรเมอร 
(cyclotrimerization)  ของหมูไอโซไซยาเนต 

ในอุตสาหกรรมการผลิตโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็ง  มีการใชตัวเรงปฏิกิริยาหลากหลายชนิดและมี        
ตัวเรงปฏิกิริยาที่นิยมใช  ไดแก  tertiary amines และ tin complexes เปนตน  แตเนื่องจากตัวเรงปฏิกิริยาเหลานี้  
มีราคาแพงและบางชนิดมีความเปนพิษ  ดังนั้นจึงมีผูคิดคนวิจัยหาตัวเรงปฏิกิริยาที่มีราคาถูกและไมเปนพิษขึ้นมา 
Inoue และคณะ  จึงไดพัฒนาตัวเรงปฏิกิริยาระบบใหมขึ้น ประกอบดวยสารประกอบเชิงซอนของโลหะแทรนซิชัน
ประเภท metal (II) acetylacetonate (M(acac)2) และแอมีน ไดแก nickel (II) acetylacetonate (Ni(acac)2)     
เปนตน  ซึ่งจากงานวิจัยดังกลาวพบวาตัวเรงปฏิกิริยาที่สังเคราะหไดนั้นสามารถเรงปฏิกิริยาไดดี  

Kurnoskin  ไดสังเคราะหสารประกอบเชิงซอนของโลหะเพื่อนําไปปรับปรุงสมบัติเชิงกลและสมบัติทาง
ความรอนของอีพอกซีพอลิเมอร  โดยสารประกอบเชิงซอนของโลหะที่ใชในการสังเคราะหพอลิเมอรไดแก 
สารประกอบเชิงซอนเอนและไดเอนของโลหะแทรนซิชัน  ไดแก คอปเปอรและนิกเกิล  เปนตน  ซึ่งเตรียมไดจาก
ปฏิกิริยาระหวางเกลือแอซิเตทของโลหะแทรนซิชัน (metal acetate) และแอมีน  ไดแก เอทิลีนไดแอมีน  (en)  และ
ไดเอทิลีนไตรแอมีน  (dien)  เปนตน  เมื่อนําสารประกอบเชิงซอนดังกลาวไปทําปฏิกิริยากับไดไกลซิดิลอีเทอรของ
บิสฟนอลเอไดเปนอีพอกซีพอลิเมอร  พบวาพอลิเมอรที่ไดทนความรอนและมีสมบัติทางกลที่ดี  

ในงานวิจัยชิ้นนี้ไดสังเคราะหสารประกอบเชิงซอนของโลหะแทรนซิชันกับไดเอทิลีนไตรแอมีน  เพื่อใชเปน
ตัวเรงปฏิกิริยาและเตรียมโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็งจากตัวเรงปฏิกิริยาที่สังเคราะหได 
 
อุปกรณและวิธีการ 

สารเคมีที่ใชในการเตรียมโฟมชนิดแข็งมีดังนี้   
เกลือแอซิเตทของโลหะแทรนซิชัน (metal acetate) ดังนี้ Cu(OAc)2.2H2O, Ni(OAc)2.4H2O, 

Zn(OAc)2.2H2O,  Mn(OAc)2.4H2O   และ  Co(OAc)2.4H2O  แอมีนชนิดสายโซตรง คือ  ไดเอทิลีนไตรแอมีน 
(diethylenetriamine)  ไอโซไซยาเนต  พอลิออล (polyol)  สารลดแรงตึงผิว (surfactant)  สารชวยพองตัว (blowing 
agent)  และตัวเรงปฏิกิริยา (catalyst)   

วิธีการ 
1) วิธีการสังเคราะหสารประกอบเชิงซอนของโลหะแทรนซิชันกับไดเอทิลีนไตรแอมีน   
การสังเคราะหสังเคราะหสารประกอบเชิงซอนของโลหะ ทําตามขั้นตอนในเอกสารอางอิง (Kurnoskin, 

1993) พิสูจนเอกลักษณของสารดวยเทคนิค FTIR     

M(OAc)2 + H2N
HN NH2

acetone

M = Cu, Ni, Zn, Co and MnMetal acetate diethylenetriamine

M(dien)22

 
2) การเตรียมโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็ง 
การเตรียมโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็ง  เตรียมโดยใช  isocyanate index  2  อัตราสวน  คือ 100 และ 150 ซึ่ง

โฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็งเตรียมโดยใชอัตราสวนดังแสดงในตารางที่ 1 โดยขั้นแรกผสมพอลิออล  สารลดแรงตึงผิว 
สารชวยพองตัวและตัวเรงปฏิกิริยากอนผสมใหเปนเนื้อเดียวกันแลวเติมไอโซไซยาเนต  กวนใหเปนเนื้อเดียวกันใน
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เครื่อง  mechanical stirrer  ดวยความเร็ว  2000  รอบตอนาที  เปนเวลา  30  วินาที  ทิ้งไว  ณ  อุณหภูมิหอง  โดย 
โฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็งที่เตรียมไดมีความหนาแนนอยูในชวง 40 - 53 kg/m3 หลังจากนั้นทิ้งโฟมไวที่อุณหภมิูหอง
เปนเวลา   24  ชั่วโมงกอนนําโฟมไปพิสูจนเอกลักษณและ  7  วันกอนนําไปวิเคราะหสมบัติตางๆ 
ตารางที่  1  อัตราสวนการเตรียมโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็ง 

NCO Index 
Formulation  (pbw) 

100 150 
Polyol  (Raypol 4221) (OH No.= 460 mgKOH/g, Functionality = 4.4) 
Silicone Surfactant  (B 8460) 
Blowing agent (H2O) 
Catalyst (Metal complexes) 
Polymeric MDI  (MR 200) (%NCO = 31.0, Functionality = 2.7) 
NCO  :  OH  by mole 

100 
25 
41 
12 

169.5 
2.27 

100 
25 
41 
12 

254.2 
3.4 

 
ตารางที่  2  เวลาการเตรียมโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็งของตัวเรงปฏิกิริยาชนิดตางๆ 

Cream  time  
(s) 

Gel  time 
(min) 

Tack-free  time 
(min) 

Density 
(kg/m3) Catalysts 

100 150 100 150 100 150 100 150 
Ref. Dabco 1027 10 7 1.5 2.0 2.4 3.2 41.0 45.8 
Ref. DMCHA 5 30 3.4 2.4 5.4 6.5 41.9 44.2 
Cu(dien)2 
Ni(dien)2 
Zn(dien)2 
Co(dien)2 
Mn(dien)2 

23 
48 
36 
42 
51 

8 
41 
37 
25 
37 

3.0 
8.0 
4.4 
4.5 
6.4 

2.6 
8.5 
5.1 
5.4 
8.1 

3.3 
11.1 
5.3 
7.5 

10.5 

3.3 
14.1 
6.3 
8.0 
11.3 

40.8 
44.8 
35.5 
41.1 
52.6 

54.0 
54.4 
47.3 
45.5 
55.9 

 
3) การพิสูจนเอกลักษณดวยเทคนิค  FTIR  spectroscopy   
จาก Infared spectrum  ของตัวเรงปฏิกิริยา แสดงดังนี้  ที่เลขคล่ืน 1555 cm-1, 3453 cm-1  แสดง           

หมูฟงกชันของ  N-H bending  และ  N-H stretching  เลขคลื่น  1405 cm-1  แสดงหมูฟงกชันของ  C-H bending      
เลขคลื่น  1016 cm-1  แสดงหมูฟงกชันของ  C-O  stretching  และเลขคลื่น  1635 cm-1  แสดงหมูฟงกชันของ  C=O 
stretching ของหมูแอซิเตท 

4) การทดสอบความสามารถในการทนแรงกดอัดของโฟม 
การทดสอบความสามารถในการทนแรงกดอัดของโฟม  ทําตามมาตรฐาน  ASTM D 1621 โดยการตัดโฟม

ใหมีลักษณะเปนทรงกระบอกขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.5 cm. สูง 3 cm. ทดสอบโดยใหแรงกดตั้งฉากกับดาน
เดียวกันกับทิศทางการฟูของโฟม  โดยคาความสามารถในการทนแรงกดอัดของโฟมจะอานที่คา stress at 10% 
strain                      
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ผลและวจิารณ 
เวลาที่ใชในการเตรียมโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็งขึ้นกับชนิดของโลหะแทรนซิชันในโมเลกุลของตัวเรงปฏิกิริยา 

เรียงตามลําดับความเร็วในการเตรียม ดังนี้  Cu > Zn > Co > Mn > Ni  เนื่องจากผลของ stability  ของวงคีเลต  
(chelate rings)  ของ  bivalent metals ในโมเลกุลของตัวเรงปฏิกิริยาโดยเรียงตามออเดอรดังนี้  Zn < Cu > Ni > 
Co > Mn ดังนั้น  ความเร็วในการเกิดโฟมโดยใชตัวเรงปฏิกิริยาของ  Cu  จึงเกิดไดเร็วกวาตัวเรงปฏิกิริยาที่ใชโลหะ
ชนิดอื่นๆ ตามลําดับ 

เปอรเซ็นตไอโซไซยาเนตอินเด็กซก็มีผลตอเวลาที่ใชในการเตรียมโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็งเชนกัน เปอรเซ็นต
เพิ่มมากขึ้น  ปริมาณที่หมูไอโซไซยาเนต  (NCO)  สามารถทําปฏิกิริยากับหมูแอลกอฮอล (OH) มากขึ้น จึงทําใหเวลา
ที่ใชในการเตรียมโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็งนานขึ้น 

 
สรุป 

จากการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาจากสารประกอบเชิงซอนของโลหะโลหะแทรนซิชันกับไดเอทิลีนไตรแอมีน    
เพื่อใชเปนตัวเรงปฏิกิริยาในการเตรียมโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็ง  พบวาตัวเรงปฏิกิริยาในกลุมดังกลาวเปนตัวเรง
ปฏิกิริยาที่คอนขางดี  ซ่ึงเวลาที่สารผสมเริ่มเกิดปฏิกิริยา (cream time) เวลาที่สารผสมเปนเจล (gel time) และเวลา
ที่ผิวโฟมไมเกาะติดวัสดุสัมผัส (tack-free time) เหมาะสม ลักษณะโฟมที่เตรียมไดมีเนื้อคอนขางเรียบและละเอียด  
โฟมที่เตรียมไดมีความหนาแนนในชวง  40- 53 kg/m3  และใหสมบัติทางกลที่ดี  โดยโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็งที่
เตรียมดวยตัวเรงปฏิกิริยา Ni(dien)2  NCO index 150 สามารถทนแรงกดอัดไดมากถึง  261 kPa 

จากการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาชนิดใหมในการเตรียมโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็ง ตัวเรงปฏิกิริยาที่เตรียมไดมี
ประสิทธิภาพที่ดี  สามารถเตรียมไดงาย  และมีราคาถูก 

 
คําขอบคุณ 

ขอขอบคุณ  บริษัทเซาทซิตี้ ปโตรเคม จํากัด (South City Petrochem Co., Ltd.) ที่อนุเคราะหสารเคมีและ
หนวยปฏิบัติการวิจัยอุปกรณรับรู ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสําหรับการวิเคราะห
ตัวอยางดวย ATR-IR 
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การประมาณคาแบบชวงวิธีใหมสําหรับคาเฉลี่ยของการแจกแจงแบบล็อก-นอรมอลบน
พื้นฐานอัตราสวนภาวะนาจะเปน 
New interval estimation method for the mean of a log-normal distribution based on 
likelihood ratio 
 
จุฬารัตน ชุมนวล1 และยงยุทธ ไชยพงศ1 
Jularat Chumnaul1 and Yongyuth Chaiyapong1 
    
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอวิธีการประมาณคาแบบชวงวิธีใหมสําหรับคาเฉลี่ยของการแจก
แจงล็อก-นอรมัลบนพื้นฐานอัตราสวนภาวะนาจะเปน โดยอาศัยทฤษฎีบทของการลูเขาสูการแจกแจงไค-สแควร
ของ λln2−  มาใชเปน approximate pivotal quantity และทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการประมาณคา
แบบชวงวิธีใหมกับวิธีเดิมที่อาศัยการลูเขาสูการแจกแจงปกติ ซึ่งไดแก วิธีพื้นฐาน วิธีอาศัยตัวอยางขนาดใหญ วิธี
แองกัสคอนเซอรเวทีฟ และวิธีค็อกซ  ทั้งนี้ เกณฑที่ใชในการตรวจสอบประสิทธิภาพจะพิจารณาจากความ
คลาดเคลื่อนของการคลุมคาพารามิเตอรจริงและความกวางเฉลี่ยของชวงความเชื่อม่ัน โดยที่การศึกษาวิจัยจะใช
เทคนิคการจําลองขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ (Minitab 14.0) และทําการทดลองซ้ําจํานวน 
1000 รอบ ผลการจําลองขอมูล พบวา กรณี 1.0=σ  สําหรับขนาดตัวอยางเทากับ 10  วิธีอัตราสวนภาวะนาจะเปน 
เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด สําหรับขนาดตัวอยางเทากับ 20 วิธีค็อกซเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด สําหรับขนาด
ตัวอยางเทากับ 30 วิธีพื้นฐานเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด สําหรับขนาดตัวอยางเทากับ 40, 50, 60, 70 และ 80 วิธี
อาศัยตัวอยางขนาดใหญเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด สําหรับขนาดตัวอยางเทากับ 90 และ 100  วิธีค็อกซเปนวิธีที่
มีประสิทธิภาพดีที่สุด สวนกรณี 0.1=σ พบวา วิธีอัตราสวนภาวะนาจะเปนเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด สําหรับ
ทุกขนาดตัวอยาง  
คําสําคัญ : ความคลาดเคลื่อนของการคลุมคาพารามิเตอรจริง ความกวางเฉลี่ยของชวงความเชื่อม่ัน 
 
Abstract 

The purpose of this paper is to propose a new Interval estimation method for the mean of a log-
normal distribution based on likelihood ratio. To construct a confidence interval, we use the approximate 
pivotal quantity depend on the asymptotic chi-square distribution of λln2− . We conduct a simulation 
study to evaluate error probability and confidence interval width of this new method and the old four 
methods which based on asymptotic normal distribution: naïve method, large-sample approach, Angus’s 
conservative method and Cox’s method. The experiment repeate 500 times for each situation. The 
simulation study finds that when the variance is small ( 1.0=σ ), the likelihood ratio method is 

                                          
1 ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม เชยีงใหม 50200 ประเทศไทย 
   Department of Statistic, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand 
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appropriate for n = 10, the Cox’s method is appropriate for n = 20, the naïve method is appropriate for n 
= 30, the large-sample approach is appropriate for n = 40, 50, 60, 70, 80 and the Cox’s method is 
appropriate for n = 90, 100. When the variance is large ( 0.1=σ ), the likelihood ratio method is 
appropriate for all sample sizes. 
Keywords : error probability, confidence interval width 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

การประมาณคาแบบชวงสําหรับคาเฉลี่ยของการแจกแจงล็อก-นอรมัล  (θ e σµ 2)2/1(+= )  ที่ผานมานั้น 
สวนใหญอาศัย approximate pivotal quantity ที่เกิดจากการประมาณดวยการแจกแจงปกติ ยกตัวอยางเชน การ
ประมาณคาแบบชวงวิธีอาศัยตัวอยางขนาดใหญ เปนการนําผลของทฤษฎีบทขีดจํากัดเขาสูสวนกลาง ที่วา 

n
X

/σ
µ−  จะมีรูปแบบการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน เมื่อขนาดตัวอยางเขาใกลอนันต มาใชเปน approximate 

pivotal quantity ในการสรางชวงความเชื่อม่ันสําหรับ θln  เปนตน แตเนื่องจาก X  เปนฟงกชันของตัวแปรสุม
ภายใตการแจกแจงล็อก-นอรมัล และการลูเขาสูการแจกแจงปกติมาตรฐานตามทฤษฎีบทขีดจํากัดเขาสูสวนกลาง 
อาจมีขอจํากัดในขนาดตัวอยางหรือปจจัยอื่นๆ เชน สําหรับตัวอยางขนาดเล็ก  การแจกแจงของ X  อาจไมไดมี
ลักษณะที่สมมาตรเสมอไป ผลที่ตามมาจึงทําใหชวงความเชื่อม่ันที่คลุมคาพารามิเตอรจริงไมตรงกับระดับความ
เชื่อม่ันที่กําหนดหรือผิดเพี้ยนไปอันเนื่องมาจากความไมสมมาตรของการแจกแจงล็อก-นอรมัลอันเปนจุดกําเนิดของ
ประชากร เพื่อแกปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงไดเสนอการประมาณคาแบบชวงวิธีใหมบนพื้นฐานอัตราสวนภาวะนาจะ
เปน (Likelihood Ratio) ที่อาศัยทฤษฎีบทของการลูเขาสูการแจกแจงไค-สแควรของ λln2−  มาใชเปน 
approximate pivotal quantity ในการสรางชวงความเชื่อม่ัน  และทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการประมาณ
คาแบบชวงวิธีใหมกับวิธีเดิมที่อาศัยการลูเขาสูการแจกแจงปกติ ซึ่งไดแก วิธีพื้นฐาน วิธีอาศัยตัวอยางขนาดใหญ วิธี
แองกัสคอนเซอรเวทีฟ และวิธีค็อกซ โดยที่การศึกษาวิจัยจะใชเทคนิคการจําลองขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปทางสถิติ (Minitab 14.0) ทั้งนี้เกณฑที่ใชในการตรวจสอบประสิทธิภาพของการประมาณคาแบบชวงจะ
พิจารณาจากความคลาดเคลื่อนของการคลุมคาพารามิเตอรจริง และความกวางเฉลี่ยของชวงความเชื่อม่ัน  
 
อุปกรณและวิธีการ  
 ขอบเขตการวิจัย 
 กําหนดตัวแปรสุม X  มีการแจกแจงแบบล็อก-นอรมัล มีพารามิเตอร µ = 0 และ σ = 0.1 และ 1.0 
กําหนดขนาดตัวอยางที่ศึกษา คือ n = 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 และ 100 กําหนดระดับความเชื่อม่ัน (1-
α )100% ที่ศึกษา เทากับ 99% และกําหนดจํานวนครั้งของการทดลองซ้ําเทากับ 1000 รอบ 
 วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  จําลองขอมูลที่มีการแจกแจงแบบล็อก-นอรมัลโดยใชโปรแกรมมินิแทบ 14.0 ภายใตขอบเขตการวิจัย 
2. คํานวณชวงความเชื่อม่ันสําหรับคาเฉล่ียของการแจกแจงแบบล็อก-นอรมัล จากวิธีการประมาณ 5 วิธี 

คือ 
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    2.1 วิธีพื้นฐาน  : ⎟⎟
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    2.2 วิธีอาศัยตัวอยางขนาดใหญ  : 
n
s

zx
n
s

zx 2/12/1 αα θ −− +≤≤−  

    2.3 วิธีแองกัสคอนเซอรเวทีฟ  : 
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    2.4 วิธีค็อกซ  : 

    
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

−
+++≤≤

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

−
+−+ −− )1(22

exp
)1(22

exp
42

2/1
242

2/1
2

n
s

n
szsy

n
s

n
szsy αα θ    

     2.5 วิธีอัตราสวนภาวะนาจะเปน  :  ψθψ UL expexp <<  เมื่อ ψψ UL ,  คํานวณไดจาก      
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  ซึ่ง ψψ ˆ<L  และ ψψ ˆ>U  

หมายเหตุ ตัวแปรสุม ),(~,...,, 21 σµLNX xxx n=  และตัวแปรสุม yyy nY ,...,,
21=  เกิดจากการแปลง 

XY ln= ดังนั้น ),(~ σµNY  
3. คํานวณคาความคลาดเคลื่อนของการคลุมคาพารามิเตอรจริงและความกวางเฉลี่ยของชวงความเชื่อม่ัน 
    3.1 คาความคลาดเคลื่อนของการคลุมคาพารามิเตอรจริง = จํานวนครั้งทั้งหมดที่ชวงความเชื่อม่ันไม

คลุมคาพารามิเตอรจริง / จํานวนครั้งของการทดลอง ซึ่งเทากับ 1000 ครั้ง 

   3.2   ความยาวเฉลี่ยของชวง = 
000,1

)(
000,1

1
∑ −
=j

jj LU
 

4. เปรียบเทียบคาความคลาดเคลื่อนของการคลุมคาพารามิเตอรจริง )ˆ(α  กับความคลาดเคลื่อนที่กําหนด 
)(α ถาวิธีการประมาณคาแบบชวงวิธีใดใหความคลาดเคลื่อนของการคลุมคาพารามิเตอรจริงอยูในชวง 

)ˆ()575.2(ˆ)ˆ()575.2( ααααα sese +≤≤−  หรือ 0181.0ˆ0019.0 ≤≤α  (Doganaksoy, N. และ
Schmee, J. 1993) ที่ระดับ 01.0=α  และใหคาความกวางเฉลี่ยของชวงความเชื่อม่ันนอยที่สุด จะสรุปวา วิธีนั้น
เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดสําหรับสถานการณนั้นๆ 
 
ผลและวจิารณ  

ผลการจําลองขอมูล พบวา กรณี 1.0=σ  สําหรับขนาดตัวอยางเทากับ 10  วิธีอัตราสวนภาวะนาจะเปน 
เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด สําหรับขนาดตัวอยางเทากับ 20 วิธีค็อกซเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด สําหรับขนาด
ตัวอยางเทากับ 30 วิธีพื้นฐานเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด สําหรับขนาดตัวอยางเทากับ 40, 50, 60, 70 และ 80 วิธี
อาศัยตัวอยางขนาดใหญเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด สําหรับขนาดตัวอยางเทากับ 90 และ 100  วิธีค็อกซเปนวิธีที่
มีประสิทธิภาพดีที่สุด สวนกรณี 0.1=σ พบวา วิธีอัตราสวนภาวะนาจะเปนเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด สําหรับ
ทุกขนาดตัวอยาง  
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สรุป 
การประมาณคาแบบชวงสําหรับคาเฉลี่ยของการแจกแจงล็อก-นอรมัลวิธีพื้นฐานเปนวิธีการที่ไมเหมาะสม 

สังเกตไดจากคาความคลาดเคลื่อนของการคลุมคาพารามิเตอรจริงที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นเมื่อความแปรปรวนและ
ขนาดตัวอยางเพิ่มขึ้น วิธีอาศัยตัวอยางขนาดใหญ วิธีแองกัสคอนเซอรเวทีฟ และวิธีค็อกซ เปนวิธีที่เหมาะสมในกรณี
ที่ความแปรปรวนมีคานอย เมื่อความแปรปรวนมีคาเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพของวธิีการประมาณทั้ง 3 วิธีจะลดลง สวน
วิธอีัตราสวนภาวะนาจะเปน ถึงแมความแปรปรวนจะเพิ่มขึ้นก็ยังใหคาความคลาดเคลื่อนของการคลุมคาพารามิเตอร
จริงใกลเคียงกับความคลาดเคลื่อนที่กําหนด 
 
เอกสารอางอิง 
Doganaksoy, N. and Schmee, J. 1993. Comparisons of Approximate Confidence Interval for Distributions 

Used in Life-Data. Technometrics. 180. 
Zhou, X-H. and Gao, S. 1997. Confidence Intervals for the Lognormal Mean. Statistics in Medicine, 784. 
 
ตารางที่ 1 ความคลาดเคลื่อนของการคลุมคาพารามิเตอรจริง (EP) และความกวางเฉลี่ยของชวงความเชื่อม่ัน  
(CIW) จําแนกตามขนาดตัวอยางและคาพารามิเตอร σ  ที่ระดับความเชื่อม่ัน  99%  

วิธีการประมาณคาแบบชวง 
วิธีพ้ืนฐาน วิธีอาศยัตัวอยางขนาดใหญ วิธีแองกสัคอนเซอรเวทฟี วิธีค็อกซ วิธีอัตราสวนภาวะนาจะเปน n σ  

EP CIW EP CIW EP CIW EP CIW EP CIW 

10 0.1 
1.0 

0.0310 
0.2260 

0.1573 
1.8771 

0.0260 
0.1400 

0.1565 
2.7617 

0.0050* 
0.0050* 

0.2468 
14.2900 

0.0290 
0.0410 

0.1586 
5.0235 

0.0040* 
0.0150* 

0.2390 
6.0899 

20 0.1 
1.0 

0.0230 
0.4130 

0.1136 
1.2333 

0.0230 
0.0910 

0.1143 
2.1646 

0.0020* 
0.0050* 

0.1599 
4.9693 

0.0180* 
0.0260 

0.1145 
2.7437 

0.0040* 
0.0130* 

0.1517 
2.9228 

30 0.1 
1.0 

0.0150* 
0.5450 

0.0932 
0.9862 

0.0160* 
0.0640 

0.0939 
1.8506 

0.0030* 
0.0000 

0.1299 
3.6786 

0.0110* 
0.0210 

0.0939 
2.1485 

0.0020* 
0.0120* 

0.1194 
2.1953 

40 0.1 
1.0 

0.0230 
0.7250 

0.0807 
0.8388 

0.0100* 
0.0640 

0.0810 
1.5865 

0.0040* 
0.0001 

0.1110 
2.9612 

0.0150* 
0.0190 

0.0812 
1.7795 

0.0030* 
0.0160* 

0.1013 
1.7923 

50 0.1 
1.0 

0.0210 
0.8290 

0.0724 
0.7454 

0.0050* 
0.0560 

0.0727 
1.4258 

0.0070* 
0.0000 

0.1013 
2.5910 

0.0140* 
0.0110* 

0.0730 
1.5553 

0.0000 
0.0120* 

0.0899 
1.5537 

60 0.1 
1.0 

0.0130* 
0.9190 

0.0667 
0.6759 

0.0130* 
0.0460 

0.0666 
1.3315 

0.0050* 
0.0010 

0.0944 
2.3581 

0.0120* 
0.0150* 

0.0671 
1.4115 

0.0040* 
0.0130* 

0.0821 
1.3984 

70 0.1 
1.0 

0.0190 
0.9440 

0.0614 
0.6278 

0.0100* 
0.0430 

0.0618 
1.2234 

0.0040* 
0.0020* 

0.0881 
2.1891 

0.0140* 
0.0120* 

0.0619 
1.3016 

0.0000 
0.0120* 

0.0751 
1.2848 

80 0.1 
1.0 

0.0210 
0.9700 

0.0576 
0.5830 

0.0060* 
0.0360 

0.0579 
1.1814 

0.0100* 
0.0020* 

0.0838 
2.0231 

0.0160* 
0.0170* 

0.0580 
1.1960 

0.0010 
0.0160* 

0.0702 
1.1787 

90 0.1 
1.0 

0.0210 
0.9860 

0.0541 
0.5478 

0.0140* 
0.0470 

0.0548 
1.1149 

0.0040* 
0.0010 

0.0796 
1.9119 

0.0110* 
0.0100* 

0.0545 
1.1212 

0.0040* 
0.0100* 

0.0657 
1.1022 

100 0.1 
1.0 

0.0270 
0.9910 

0.0513 
0.5194 

0.0050* 
0.0270 

0.0518 
1.0644 

0.0030* 
0.0020* 

0.0764 
1.8402 

0.0100* 
0.0120* 

0.0517 
1.0688 

0.0020* 
0.0120* 

0.0622 
1.0465 

หมายเหตุ   * หมายถึง วิธีการประมาณที่ใหคาความคลาดเคลื่อนของการคลุมคาพารามิเตอรจริงใกลเคียงกับความคลาดเคลื่อนที่กาํหนด 
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การประเมินความสามารถในการบงชี้ความคงสภาพของยาเซฟาโซลินโซเดียมของ 
วิธีวิเคราะหปริมาณยาตามตํารายาของยุโรปและวิธีสเปกโตรโฟโตเมตรี 
Assessment of the stability-indicating ability of European Pharmacopoeial assay and 
spectrophotometric assay for cefazolin sodium 
 
ธีรศักดิ์ โรจนราธา1 จุฬทิพย ตันกุล2 ชญานี วรนัยพินิจ 2 ปวีณา โปตะวณิช 2 สมาวดี เปล่ียนวงษ 2  
และสิรินารถ สกุลมา 3 
Theerasak Rojanarata1, Junlathip Tankul2, Chayanee Woranaipinich2, Paweena Potawanich2, 
Samarwadee Plianwong2 and Sirinart Sakulma3 
    
บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งนี้ เปนการประเมินความสามารถในการบงชี้ความคงสภาพของยาเซฟาโซลินโซเดียมของ 
วิธีวิเคราะหสองวิธี วิธีแรกเปนวิธีวิเคราะหปริมาณยาตามตํารายาของยุโรป ฉบับพิมพครั้งที่ 5 ดวยวิธีโครมาโตกราฟ
ของเหลวสมรรถนะสูง โดยใชคอลัมนชนิด C18 และวัฏภาคเคลื่อนที่ซึ่งประกอบดวยอะซีโตไนไตรล 10 สวนกับ
สารละลายที่มีไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 2.77 กรัมตอลิตรและกรดซิตริก 1.86 กรัมตอลิตร 90 สวน ไหลดวย
อัตราเร็ว 1.0 มิลลิลิตรตอนาที ปริมาตรของสารตัวอยางที่ฉีด 20 ไมโครลิตร และตรวจวัดสารซึ่งออกมาจากคอลัมนที่
ความยาวคลื่น 270 นาโนเมตร อีกวิธีหนึ่งเปนการวัดคาการดูดกลืนแสงโดยตรงที่ความยาวคลื่น 272 นาโนเมตรซึ่ง
เปนความยาวคลื่นที่เซฟาโซลินโซเดียมดูดกลืนแสงไดสูงสุด  เมื่อวิเคราะหสารละลายเซฟาโซลินโซเดียมซึ่งถูกเรงให
เกิดการสลายตัว (ไฮโดรไลซิสโดยใชความรอน กรด ดาง และออกซิเดชัน) โดยวิธีวิเคราะหทั้งสองวิธี พบวาวิธี
วิเคราะหตามตํารายาของยุโรปไมถูกรบกวนโดยผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นจากการสลายตัวของเซฟาโซลินโซเดียม ทราบได
จากการที่พีกของผลิตภัณฑตางๆ แยกออกจากพีกของยาตั้งตนไดและจากการวิเคราะหความบริสุทธิ์ของพีก ในทาง
ตรงกันขามวิธีสเปกโตรโฟโตเมตรีถูกรบกวนโดยผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นจากการสลายตัว เนื่องจากผลิตภัณฑที่เกิดขึ้น
เหลานั้นสามารถดูดกลืนแสงไดในชวงความยาวคลื่น 200 ถึง 350 นาโนเมตร ผลการศึกษาดังกลาวพิสูจนใหเห็นวา
วิธีวิเคราะหปริมาณยาเซฟาโซลินโซเดียมตามตํารายาของยุโรป ฉบับพิมพครั้งที่ 5 สามารถบงชี้ความคงสภาพของตัว
ยาได และเหมาะสมในการนําไปใชศึกษาความคงสภาพของยาชนิดนี้ เชน ในตํารับที่เตรียมขึ้นเฉพาะรายตามใบสั่ง
จากแพทย แตวิธีวิเคราะหดวยสเปกโตรโฟโตเมตรีนั้นไมสามารถบงชี้ความคงสภาพของยาได 
คําสําคัญ : เซฟาโซลินโซเดียม บงชี้ความคงสภาพของยา ตํารายาของยุโรป สเปกโตรโฟโตเมตรี 
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Abstract 
 In this study, two assays for cefazolin sodium were assessed for the stability-indicating ability. 
One was according to European Pharmacopoeia 5th edition (EP), performed by high-performance liquid 
chromatography using C18 column. The mobile phase consisted of 10 volumes of acetonitrile and 90 
volumes of a solution containing 2.77 g L-1 of disodium hydrogen phosphate and 1.86 g L-1 of citric acid, 
flowing at 1.0 mL min-1.  The injection volume was 20 µL. UV detection was at 270 nm. The other method 
was direct measurement of absorbance at the cefazolin absorption maximum wavelength of 272 nm. The 
analysis of cefazolin sodium solutions which were subjected to forced degradation (heat, acid, base 
hydrolysis and oxidation) revealed that quantitation of drug by EP method was not affected by 
degradation products, as shown by an adequate peak resolution between degradation products and the 
parent compound as well as peak purity analysis results. In contrast, the spectrophotometric method was 
obviously interfered by degradation products since those products had absorption spectra in the range 
of 200 - 350 nm. These results proved that EP assay for cefazolin sodium was stability-indicating and 
appropriate for the stability study of this drug such as in extemporaneous preparations whereas 
spectrophotometric method was not. 
Keywords : cefazolin sodium, stability-indicating, European Pharmacopoeia, spectrophotometry 
 
บทนํา 
 ดวยเหตุที่เภสัชภัณฑในรูปแบบยาหยอดตาซึ่งมีเซฟาโซลินโซเดียมในความเขมขนมากกวาปกติ (fortified 
cefazolin eye drops) ไมมีจําหนายในปจจุบัน เภสัชกรประจําโรงพยาบาลจึงตองเตรียมตํารับนี้ขึ้นเองตามใบสั่งจาก
แพทยสําหรับใชกับผูปวยเฉพาะรายเพื่อรักษาโรคตาอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย อยางไรก็ตามขอมูล
เกี่ยวกับความคงตัวของยาเตรียมที่ไดนั้นยังมีไมมาก ดวยเหตุนี้จึงสมควรที่จะตองศึกษาความคงตัวของยาเตรียมที่
เตรียมขึ้น โดยใชวิธีวิเคราะหที่ใหผลถูกตองและสามารถแยกผลิตภัณฑที่เกิดจากการสลายตัวของยาตั้งตนออกไปได 
หรือเรียกวามี “ความสามารถในการบงชี้ความคงสภาพของยา”  จากการทบทวนการวิจัยที่เกี่ยวของพบวามีการใชวิธี
โครมาโตกราฟของเหลวสมรรถนะสูง ในการศึกษาความคงตัวของเซฟาโซลินโซเดียมในเภสัชภัณฑรูปแบบอื่น (Xu & 
Trissel, 2008) และยังไมมีรายงานการนําวิธีวิเคราะหที่ระบุไวในตํารายา (pharmacopoeia) ไปใชในการศึกษาความ
คงตัวของยาชนิดนี้ นอกจากนี้ยังพบวามีการใชวิธีสเปกโตรโฟโตเมตรี ซึ่งทําโดยการวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาว
คล่ืน 272 นาโนเมตรในการหาความคงตัวของยาหยอดตาของเซฟาโซลินโซเดียม (Khangtragool, 2008) แมวาวิธี 
สเปกโตรโฟโตเมตรีเปนวิธีที่งายและราคาถูก แตอาจมีความเฉพาะเจาะจงไมเพียงพอ และไมสามารถใชในการ
ประเมินหรือบงชี้ความคงสภาพของยาได    ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความสามารถของ
วิธีวิเคราะหปริมาณเซฟาโซลินโซเดียมโดยวิธีโครมาโตกราฟของเหลวสมรรถนะสูง ตามที่ระบุไวในตํารายาของยุโรป 
ฉบับพิมพครั้งที่ 5 (European Pharmacopoeia 5th edition) ในการบงชี้ความคงสภาพของยาเซฟาโซลินโซเดียม 
เปรียบเทียบกับการวิเคราะหดวยวิธีสเปกโตรโฟโตเมตรี  เพื่อที่จะไดนําผลการศึกษาที่ไดไปใชในการเลือกวิธีวิเคราะห
สําหรับการศึกษาความคงตัวของตํารับเซฟาโซลินโซเดียมตอไป 
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วัสดุอุปกรณและวธิีการ 
สารเคมี 
เซฟาโซลินโซเดียม (ความบริสุทธ 98.4%) ของ Sigma–Aldrich, MO, USA ใชน้ํากลั่นสําหรับเตรียม 

วัฏภาคเคลื่อนที่ เตรียมและเจือจางสารตัวอยาง สารเคมีและตัวทําละลายอื่นๆ เปน analytical grade จาก Merck, 
Germany.  

การเรงเซฟาโซลินโซเดียมใหสลายตัวภายใตสภาวะตางๆ 
นําสารละลายเซฟาโซลิน 1 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร มาทําใหเกิดการสลายตัวภายใตสภาวะตางๆ ดังนี้   

ไฮโดรไลซิสในกรดไฮโดรคลอริก 0.5 โมลาร ที่อุณหภูมิ 45oC, ไฮโดรไลซิสในดางโซเดียมไฮดรอกไซด 0.1 โมลาร ที่
อุณหภูมิ 25 oC, ไฮโดรไลซิสในน้ํา ที่อุณหภูมิ 80oC และออกซิไดสดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซด 3% ที่อุณหภูมิ 25 oC  
โดยเตรียมสารตัวอยางที่สภาวะละ 3 ตัวอยางและปองกันแสง แลวสุมตัวอยางมาทําการวิเคราะหปริมาณในชวงเวลา
ตางๆ  โดยเจือจางสารตัวอยางที่สุมมาดวยน้ํา แลววิเคราะหปริมาณทันทีดวยวิธีตามตํารายาของยุโรปและวิธีสเปก
โตรโฟโตเมตรี (การสุมตัวอยางเพื่อนําไปวิเคราะหจะทําจนกระทั่งวิเคราะหปริมาณยาได 50-75% ของยาเริ่มตน) 

การวิเคราะหดวยวิธีโครมาโตกราฟของเหลวสมรรถนะสูงตามวิธีของตํารายาของยุโรป 
 การวิเคราะหเซฟาโซลินโซเดียมตามตํารายาของยุโรป ฉบับพิมพครั้งที่ 5 โดยวิธีโครมาโตกราฟของเหลว
สมรรถนะสูง ใชเครื่องมือคือ Agilent 1100 series ซึ่งประกอบดวย diode array detector (Agilent Technology, 
California, USA) คอลัมน Agilent Eclipse XCB-C18,(5 µm) 4.6 x 250 mm วัฏภาคเคลื่อนที่ซึ่งประกอบดวย 
อะซีโตไนไตรล 10 สวนกับสารละลายที่มีไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 2.77 กรัมตอลิตรและกรดซิตริก 1.86 กรัมตอ
ลิตร 90 สวน ไหลดวยอัตราเร็ว 1.0 มิลลิลิตรตอนาที ปริมาตรของสารตัวอยางที่ฉีด 20 ไมโครลิตร และตรวจวัดสาร
ซึ่งออกมาจากคอลัมนที่ความยาวคลื่น 270 นาโนเมตร เตรียมสารละลายมาตรฐานของเซฟาโซลินโซเดียมที่มีความ
เขมขน 0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 และ 0.25 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร (เตรียมแลววิเคราะหทันที) เพื่อนําไปสรางกราฟ
มาตรฐานระหวางความเขมขนและพื้นที่ใตพีกพบวามีความสัมพันธแบบเสนตรงดี (R2 > 0.999) สวนสารตัวอยางมี
การเจือจางดวยน้ํา (1:5) กอนนําไปการวิเคราะห เปรียบเทียบโครมาโตแกรมที่ไดจากสารละลายมาตรฐานกับที่ได
จากสารละลายเซฟาโซลินโซเดียมที่สลายตัวในสภาวะตางๆ เพื่อดูวาที่พีกของเซฟาโซลินโซเดียมแยกออกจากพีกของ
สารอื่นๆ ที่เกิดจากการสลายตัวของยาหรือไม และประเมินความบริสุทธิ์ของพีกดวย ChemStations software 

การวิเคราะหดวยวิธีสเปกโตรโฟโตเมตร ี  
ทําโดยวัดคาการดูดกลืนแสงของสารละลายที่ 272 นาโนเมตร ดวยเครื่อง UV-vis spectrophoto-meter 

8453E (Agilent Technology, California, USA)  กราฟมาตรฐานที่ไดจากสารละลายที่มีความเขมขน 0, 0.005, 
0.010, 0.015, 0.020, 0.025 และ 0.030 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร มี R2 > 0.999  การวัดสารละลายตัวอยางตองเจือจาง
ดวยน้ํา (1:50) กอนนําไปวิเคราะห 
 

ผลการทดลองและวิจารณผลการทดลอง 
 โครมาโตแกรมในรูปที่ 1 แสดงใหเห็นวาพีกของเซฟาโซลินสามารถแยกออกจากพีกของสารอื่นๆ ที่เกิดจาก
การสลายตัวไดในทุกสภาวะ นอกจากนี้ผลการประเมินความบริสุทธิ์ของพีกเซฟาโซลินที่ไดจากการใช diode array 
detector ยืนยันไดวาไมมีสารอื่นเจือปนอยูในพีกของเซฟาโซลิน สวนความเขมขนของเซฟาโซลินโซเดียมที่วิเคราะห
ไดโดยวิธีสเปกโตรโฟโตเมตรีเมื่อเวลาตางๆ มีคามากกวาความเขมขนที่วิเคราะหไดโดยวิธีของตํารายายุโรป (รูปที่ 2) 
ความผิดพลาดของการวิเคราะหโดยวิธีสเปกโตรโฟโตเมตรีนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากแมวาเซฟาโซลินโซเดียมจะสลายตัว  
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ก็ยังคงใหผลิตภัณฑที่สามารถดูดกลืนแสงไดในชวงความยาวคลื่น 200 - 350 นาโนเมตร (รูปที่ 3) จึงสงผลรบกวน
การวิเคราะห 
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     (a)          (b)   (c)                    (d)                            (e) 
รูปที่ 1 โครมาโตแกรมของเซฟาโซลินโซเดียม เริ่มตน (a), หลังจากทิ้งไวในน้ําที่อุณหภูมิ 80oC นาน 2.5 ชั่วโมง (b),  
ในกรดไฮโดรคลอริก 0.5 โมลาร ที่ 45oC 2 ชั่วโมง (c), ในโซเดียมไฮดรอกไซด 0.1 โมลาร ที่ 25oC 1 ชั่วโมง (d) และ
ใน 3% ไฮโดรเจนเปอรออกไซด ที่ 25oC 2 ชั่วโมง(e)  ตําแหนงพีกของเซฟาโซลินที่เวลาประมาณ 4 นาที แสดงดวย * 
 

 
 

        
 
 
 
 
 
 

         รูปที่ 2                  รูปที่ 3 
 

รูปที่ 2   ปริมาณเซฟาโซลินที่เหลืออยูเมื่อทําใหสลายตัวโดยใชความรอน (a), กรด (b), ดาง (c) และสารออกซิไดซ 
(d) เมื่อทําการวิเคราะหตามวิธีตํารายายุโรป ( ) และวิธีสเปกโตรโฟโตเมตรี ( )  
รูปที่ 3  สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของเซฟาโซลินโซเดียมในน้ํา; ยาเริ่มตน ( ), หลังจากใหความรอน 
( ), ในสภาวะกรด ( ), ในสภาวะดาง ( ) และในสารออกซิไดซ ( ) 
 
สรุป 

วิธีวิเคราะหปริมาณเซฟาโซลินโซเดียมตามตํารายาของยุโรป ฉบับพิมพครั้งที่ 5 มีความสามารถในการบงชี้
ความคงสภาพของยาและเหมาะสมสําหรับใชในการศึกษาความคงตัวของยา ในขณะที่วิธีสเปกโตรโฟโตเมตรีไมมี
คุณสมบัตินี้ ซึ่งหากนําไปใชในการศึกษาความคงตัวอาจทําใหไดขอมูลที่ผิดพลาด 
 
เอกสารอางอิง 
European Pharmacopoeia Commission 2005, European Pharmacopoeia 5th ed., Council of Europe, 

Strasbourg, pp.1209-1211.  
Khangtragool A. 2008. Stability of cefazolin sodium eye drops. CMU. J. Nat. Sci.,7(1), 89- 94. 
Xu QA and Trissel LA. 2008. Stability-indicating HPLC methods for drug analysis, 3rd ed. American 

Pharmacists Association, Washiton DC, pp.131-135. 
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การประเมินผลการนําสงยีนของพอลิเพปไทดประจุบวกและไคโตซาน  
Evaluation of cationic polypeptides and chitosan for gene delivery 
 
จินตนา ตระกูลปกษีโรจน1 อวยพร อภิรักษอรามวง1 ปราณีต โอปณะโสภิต1 และอุรชา รักษตานนทชัย2 
Jintana Tragulpakseerode1, Auayporn Apirakaramwong1, Praneet Opanasopit 1 and Uracha Ruktanonchai2 
 
บทคัดยอ 

ไคโตซานเปนพอลิเมอรประจุบวกชนิดหนึ่งที่เส่ือมสลายไดในรางกายและสามารถนํามาใชเปนตัวพาในการ
นําสงยีนได แตขอจํากัดของไคโตซานคือมีประสิทธิภาพต่ําในการนําสงยีนเขาสูเซลลเพาะเลี้ยง การศึกษาครั้งนี้จึง
พัฒนาระบบนําสงยีนของไคโตซานโดยใชรวมกันกับพอลิเพปไทดประจุบวกและศึกษาประสิทธิภาพในการนําสงยีน
เขาสูเซลลเพาะเลี้ยงและศึกษาความเปนพิษตอเซลลของการใชไคโตซานรวมกับพอลิเพปไทดประจุบวก เซลล
เพาะเลี้ยงที่ใชคือ human cervical carcinoma cell lines (HeLa cells) โดยศึกษาประสิทธิภาพในการนําสงยีนเขาสู
เซลลเพาะเลี้ยงของพอลิเพปไทดรวมกับไคโตซาน เปรียบเทียบกับพอลิเอธทิลีนอิมีน (พีอีไอ, 25 kDa) ผลการศึกษา
พบวาพอลิเพปไทดรวมกับไคโตซานทุกตัวสามารถเกิดสารประกอบเชิงซอนกับดีเอ็นเอได เมื่อเปรียบเทียบพอลิเพป
ไทด 3 ชนิด คือพอลิ-แอล-อารจินีน (PLA) พอลิ-แอล-ไลซีน (PLL) และ พอลิ-แอล-ออรนิทรีน (PLO) พบวา
ประสิทธิภาพในการนําสงยีนเรียงลําดับดังนี้ PLA > PLL> PLO  และอัตราสวนระหวาง PLA ตอไคโตซานเทากับ 1:2 
มีประสิทธิภาพในการนําสงยีนเขาสูเซลลเพาะเลี้ยงไดมากที่สุด เมื่อศึกษาผลของพีเอชของอาหารเลี้ยงเซลลพบวาพี
เอช 6.4 มีประสิทธิภาพในการนําสงยีนเขาสูเซลลเพาะเลี้ยงดีกวาพีเอช 7.4 กลาวโดยสรุปพอลิ-แอล-อารจินีนรวมกับ
ไคโตซาน เปนตัวพายีนที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถเกิดสารประกอบเชิงซอนกับดีเอ็นเอไดดีและนําสงยีนเขาสูเซลล
เพาะเลี้ยงไดสูงที่สุด รวมทั้งมีความเปนพิษตอเซลล HeLa คอนขางต่ําเมื่อเทียบกับพีอีไอ 
คําสําคัญ : พอลิเพปไทดประจุบวก ไคโตซาน การนําสงยนี 
 
Abstract  

Chitosan (CS) is a biodegradable polymer which can be used as carriers in gene delivery. 
However the major drawback of CS is low transfection efficiency. To improve the transfection efficiency of 
CS, polypeptides were mixed with CS to form self assembling  with DNA. Transfection efficiency on 
human cervical carcinoma cell lines (HeLa cells), compared  with polyethylenimine (PEI, 25 kDa) were 
carried out. The results revealed that all polypeptides mixed with CS were able to combined  with DNA. In 
comparison of 3 polypeptides poly-L-arginine (PLA), poly-L-lysine (PLL) and poly-L-ornithine (PLO) mixed 
with CS, the rank of transfection efficiency was PLA > PLL> PLO. The weight ratio of PLA/CS at 1:2 
gave the highest gene tranfection. The pH of culture medium affected the transfection efficiency of  
polypeptide-CS-DNA complexes, at pH 6.4 gene expression  was higher than pH 7.4. In conclusion, PLA- 
                                                 
1 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย                                                                                                                                                   
  Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand                                                                                                                                          
2 ศูนยนาโนเทคโนโลยแีหงชาติ ปทุมธานี 12120  ประเทศไทย                                                                                                                                                   
  National nanotechnology Center, Pathumthani 12120, Thailand 
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CS-DNA complexes showed the potential as gene carrier by efficient DNA condensation and mediated 
highest level of gene transfection with negligible cytotoxicity in HeLa cells in comparison to PEI. 
Keywords : cationic polypeptide, chitosan, gene delivery 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

หลักการโดยทั่วไปในการรักษาโรคดวยยีนบําบัด เปนการนําสงยีนที่ตองการเขาสูเซลลเพื่อใชในการยับยั้ง
หรือผลิตโปรตีนสําหรับรักษาโรค ขณะเดียวกันตองคํานึงถึงความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และการควบคุมการ
แสดงออกของยีนดวย (Sato et al, 2001) เนื่องจากยีนมีประจุเปนลบ ในการนําสงยีนเขาสูเซลลตองผานเยื่อหุมเซลล
ซึ่งมีประจุลบเชนเดียวกัน ทําใหการนําสงยีนไมประสบความสําเร็จตองอาศัยตัวพา (vector or carrier)  ตัวพาใน
ปจจุบันที่มีใชในการนําสงยีนแบงเปนตัวพาชนิดที่เปนไวรัส และเปนตัวพาชนิดที่ไมใชไวรัส  ไดแกตัวพาชนิดที่มี
ประจุบวกเชน พอลิเมอรหรือลิโพโซมประจุบวก (Richardson et al, 1999) ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาตัวพาที่เปนพอลิเมอรประจุบวกชนิดไคโตซานใหมีประสิทธิภาพในการนําสงยีนที่สูงขึ้น โดยใชไคโตซาน
รวมกับพอลิเพปไทดประจุบวกเปรียบเทียบกับพอลิเอธทิลีนอิมีน (พีอีไอ) ซึ่งจะทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพในการนําสงยีนเขาสูเซลลเพาะเลี้ยง ไดแก ชนิดของพอลิเพปไทดประจุบวก อัตราสวนระหวางพอลิเมอร
ตอดีเอ็นเอ ขนาดอนุภาค ประจุบนพื้นผิวอนุภาค และพีเอชของอาหารเลี้ยงเชลล  

 
อุปกรณและวิธีการ 
อุปกรณ 

Poly-L-arginine (PLA; MW 15,000- 70,000), poly-L-lysine (PLL; MW 30,000-70,000) และ poly-L-
ornithine (PLO; MW 30,000-70,000) จาก Sigma–Aldrich Co, USA ไคโตซาน จาก Seafresh Chitosan Lab., 
Thailand พลาสมิดที่สามารถแปลรหัสไดเปน green fluorescence protein (pEGFP-C2) จากบริษัท  Clontech, 
Palo Alto, USA.  
วิธีการ 

เตรียมสารประกอบเชิงซอนระหวางไคโตซาน/พอลิเพปไทด/ดีเอ็นเอ ที่อัตราสวนตางๆ  จากนั้นทําการศึกษา
ลักษณะทางกายภาพไดแก ขนาดของอนุภาค ประจุบนผิวอนุภาค โดยใชเครื่อง Zetasizer Nano ZS (Malvern 
Instruments Ltd., Malvern, UK)  และตรวจสอบความสมบูรณในการเกิดสารประกอบเชิงซอนของพอลิเมอรตอดี
เอ็นเอโดยอาศัยการวิเคราะหโดยใชเทคนิค agarose gel electrophoresis สําหรับการวิเคราะหประสิทธิภาพในการ
นําสงยีนและความเปนพิษตอเซลลจะใชเซลลเพาะเลี้ยง human cervical carcinoma cell lines (HeLa cells) การวัด
ประสิทธิภาพในการนําสงยีนทําโดยการนับจํานวนเซลลที่มีการเรืองแสงสีเขียวโดยตรงภายใต fluorescence 
microscope (Model: GFP-B; wavelengths: excitation filter 480/40 และ emission filter 535/50)  

 
ผลและวิจารณ 

ขนาดและประจุบนผิวของอนุภาคของสารประกอบเชิงซอนระหวางพอลิเมอรและดีเอ็นเอที่อัตราสวนตาง ๆ 
พบวาสารประกอบเชิงซอนมีขนาดอนุภาคในระดับนาโนเมตร แต PLO-CS-DNA จะมีขนาดคอนขางใหญกวา PLA-
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CS-DNA และ PLL-CS-DNA โดยขนาดจะอยูในชวงประมาณ 400-800 นาโนเมตร และทุกตัวจะมีประจุบนผิว
อนุภาคเปนบวก (ประมาณ + 25 ถึง +50 mV) เนื่องจากตัวพาที่ใชเปนพอลิเมอรที่มีประจุบวก หมูประจุบวกบน
โมเลกุลของพอลิเมอรจึงเกิดปฏิกิริยากับหมูฟอตเฟสซึ่งมีประจุลบบนโมเลกุลดีเอ็นเอ เกิดเปนสารประกอบเชิงซอนซึ่ง
มีประจุสุทธิเปนบวก (Brown, 2001; Han, 2000) การจับกันของประจุนี้ยืนยันไดดวย electrophoresis (รูปที่ 1) โดย
พอลิเพปไทดทั้งสามชนิดจะเกิดสารประกอบเชิงซอนสมบูรณที่อัตราสวนพอลิเพปไทดตอดีเอ็นเอเดียวกันคือ 0.5 (รูป
ที่ 1a-1c) ในขณะที่ไคโตซานเกิดสารประกอบเชิงซอนสมบูรณที่อัตราสวน 0.05 (รูปที่ 1d) 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 Gel electrophoresis ของสารประกอบเชิงซอน PLA-DNA (a), PLL-DNA (b), PLO-DNA (c) โดยแถวที่ 1, 
DNA marker; แถวที่ 2, pEGFP-C2; แถวที่ 3-8, weight ratio 0.001, 0.005, 0.01, 0.05, 0.1 และ 0.5, CS-DNA 
(d) แถวที่ 3-8, weight ratio 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1 และ 4 และ PLA-CS-DNA (e) แถวที่ 3-9, weight ratio 
(0.001:0.01), (0.005:0.01), (0.01: 0.01), (0.05: 0.01), (0.1: 0.01) และ (0.5:0.01) แถวที่ 10-17, weight ratio 
(0.001:4), (0.005:4), (0.01:4), (0.05:4), (0.1:4) และ (0.5: 4) ตามลําดับ 
 

เมื่อพิจารณาปจจัยพีเอชของอาหารเลี้ยงเซลลเพาะเลี้ยงพบวาพีเอช 6.4 ประสิทธิภาพในการนําสงยีนเขาสู
เซลลเพาะเลี้ยงของพอลิเพปไทด-ไคโตซาน ดีกวาพีเอช 7.4 โดยพอลิเพปไทดชนิด PLA ที่ใชรวมกับตัวพาไคโตซาน
ใหประสิทธิภาพในการนําสงยีนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับพอลิเพปไทดตัวอื่น ๆ (รูปที่ 2)  อัตราสวนระหวางพอลิเพปไทด
ตอไคโตซานมีผลตอประสิทธิภาพในการนําสงยีนเขาสูเซลลเพาะเลี้ยง กลาวคือเมื่อเพิ่มอัตราสวนของพอลิเพปไทด 
ประสิทธิภาพในการถายโอนยีนเขาสูเซลลเพาะเลี้ยงจะเพิ่มสูงขึ้นจนถึงจุดหนึ่งก็จะลดลง เนื่องจากผลของความเปน
พิษตอเซลลเพาะเลี้ยงของพอลิเพปไทดที่เพิ่มสูงขึ้น โดยอัตราสวนของพอลิเพปไทดตอไคโตซานตอดีเอ็นเอที่ให
ประสิทธิภาพในการนําสงยีนเขาสูเซลลสูงสุดตางกัน PLL-CS-DNA, PLA-CS-DNA และ PLO-CS-DNA ให
ประสิทธิภาพในการนําสงยีนเขาสูเซลลสูงสุดที่อัตราสวนของพอลิเพปไทดตอไคโตซานตอดีเอ็นเอคือ 4:4:1, 2:4:1 
และ 2:4:1 ตามลําดับ  

 

a) b) c)a) PLA-DNA b) PLL-DNA c) PLO-DNA 

d) CS-DNA     e) PLA-CS-DNA

23.1 

9.4 
6.6 

kbp 
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รูปที่ 2 แสดงประสิทธิภาพในการนําสงยีนของ (a) PLL, (b) PLA และ (c) PLO ที่ใชรวมกับไคโตซาน ในอาหารเลี้ยง
เซลลเพาะเลี้ยงพีเอช 6.4  
 
บทสรุป 

พอลิเมอรประจุบวกสามารถเกิดปฏิกิริยาเชิงซอนกับดีเอ็นเอ เนื่องจากหมูประจุบวกบนโมเลกุลของพอลิ-  
เมอรประจุบวกเกิดปฏิกิริยากับหมูฟอตเฟสซึ่งมีประจุลบบนโมเลกุลดีเอ็นเอ เกิดเปนสารประกอบเชิงซอนซึ่งมีประจุ
สุทธิเปนบวกที่สามารถเกิดปฏิกิริยากับสวนประกอบของเยื่อหุมเซลลซึ่งมีประจุลบ เชน ไกลโคโปรตีนและไกลโคลิพิด 
และผานเขาเซลลได เชนเดียวกับสารประกอบเชิงซอนของ PLA-CS-DNA ที่สามารถเกิดสารประกอบเชิงซอนกับดี
เอ็นเอได และจากผลการทดลองพบวาเปนตัวพายีนที่มีประสิทธิภาพ โดยใหการนําสงยีนเขาสูเซลลเพาะเลี้ยงที่สูง
ที่สุด รวมทั้งมีความเปนพิษตอเซลล HeLa คอนขางต่ําเมื่อเทียบกับพีอีไอ 
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การปรับปรุงเนื้อสัมผัสของแครอทในขาวผัดซ่ึงผานการฆาเชื้อระดับสเตอริไลสเซชัน 
Improving the texture of carrot in sterilized fried rice 

 
ดวงใจ ถิรธรมถาวร1 กชพร จันทรทองสุข1  และอลิสรา รุงรัตนเจริญชัย1  
Doungjai Thirathumthavorn1 Kodchapron Chanthongsuk1  and Alisara Rungratanacharuenchai1 
    
บทคัดยอ 
 แครอทในขาวผัดที่ผานการแปรรูประดับสเตอริไลสเซชันมีลักษณะเนื้อสัมผัสนิ่มเละ ซึ่งไมเปนที่ตองการของ
ผูบริโภค งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการลวกดวยอุณหภูมิต่ําตอลักษณะเนื้อสัมผัสของแครอทที่ใชเปน
สวนผสมในขาวผัดซึ่งผานการฆาเชื้อระดับสเตอริไลสเซชัน พบวาอุณหภูมิและเวลาที่ใชลวกมีผลตอลักษณะเนื้อ
สัมผัสของแครอท การลวกแครอทที่อุณหภูมิ 50 oซ เปนเวลา 30 นาที ตามดวยการแชสารละลายแคลเซียมคลอไรดที่
ความเขมขนรอยละ 1 นาน 30 นาที ไดแครอทที่มีคุณภาพเนื้อสัมผัสดีที่สุดสําหรับใชผสมในขาวผัดซึ่งผานการฆาเชื้อ
ระดับสเตอริไลสเซชัน  
คําสําคัญ : แครอท การลวก สเตอริไลสเซชัน ขาวผัด เนื้อสัมผัส 
 
Abstract 

Carrot containing in sterilized fried rice has an undesirable soft texture. This research was aimed 
to study the effect of blanching temperature and time on the texture of carrot in sterilized fried rice. The 
results were found that blanching temperature and time had an effect on the carrot texture. Blanching the 
carrot at a temperature of 50 degree C for 30 min. followed by soaking in 1% calcium chloride solution for 
30 min. was the optimum condition for improving the texture of carrot in sterilized fried rice. 
Keywords : carrot,  blanching,  sterilization,  fried rice,  texture 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

ขาวผัดที่มีการผสมแครอทหลังผานการใหความรอนที่อุณหภูมิสูงระดับสเตอริไลสเซชัน สงผลใหลักษณะ
เนื้อสัมผัสของแครอทนิ่มเละ เนื่องจากอุณหภูมิสูงในกระบวนการแปรรูปทําลายโครงสรางเพคตินที่เปนองคประกอบ
หลักของผนังเซลลโดยทําใหเพคตินเกิดการสลายตัวและละลายออกจากผนังเซลและชั้น middle lamella ที่อยู
ระหวางผนังเซล การลวกน้ําที่อุณหภูมิต่ํา ชวยปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสของผักและผลไมได (Sila et. al., 2004; Li 
Ni et. al., 2005 and Rastogi et. al., 2008) เนื่องจากการลวกที่อุณหภูมิต่ําชวยเรงการทํางานของเอนไซมเพกติน- 
เมทธิลเอสเทอรเรส (PME) ทําใหมีหมูคารบอกซิลอิสระเปนจํานวนมากขึ้นบนสายโมเลกุลเพคติน จึงสามารถจับกับ
แคลเซียมที่มีในเนื้อเยื่อพืชตามธรรมชาติไดมากขึ้น  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการลวกที่อุณหภูมิต่ํา
ตอลักษณะเนื้อสัมผัสของแครอทที่ใชเปนสวนผสมในขาวผัดซึ่งผานการฆาเชื้อระดับสเตอริไลสเซชัน 

                                          
1 ภาควิชาเทคโนโลยอีาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Department of Food Technology, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
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อุปกรณและวิธีการ 
อุปกรณ 
 เครื่อง Texture Analyzer ( Model TA-XT2I, Tex Tech Corp, USA.) 
 เครื่องฆาเชื้อ (Tomy Autoclave, SS-325, Japan) 

เครื่อง Spray Retort (HISAKA, Japan) 
วิธีการทดลอง 
1. การศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาในการลวกตอลักษณะเนื้อสัมผัสของแครอทกอนและหลังการฆาเช้ือ 

เตรียมแครอทโดยปอกเปลือก และหั่นเปนลูกเตาขนาด 1 ลบ.ซม. ทําการลวกที่อุณหภูมิตางๆในชวง 50-70 
oซ เปนเวลา 20-40 นาที ตามดวยการแชในสารละลายแคลเซียมคลอไรดความเขมขนรอยละ 1 นาน 30 นาที 
เปรียบเทียบกับตัวอยางที่ผานการลวกที่อุณหภูมิ 100 oซ นาน 3 นาที (สภาวะทั่วไปที่โรงงานใชในการแปรรูป) 
แบงตัวอยางสวนหนึ่งไปวัดลักษณะเนื้อสัมผัสดวยเครื่อง Texture Analyzer ตัวอยางสวนที่เหลือนําไปผสมกับขาวผัด
บรรจุลงภาชนะ แลวนําไปใหความรอนที่อุณหภูมิ 116 oซ เปนเวลา 40 นาที ดวยเครื่องฆาเชื้อ (Tomy Autoclave, 
SS-325, Japan) จากนั้นนําแครอทที่ไดมาวัดลักษณะเนื้อสัมผัสดวยเครื่อง Texture Analyzer ดวยหัววัด P25 
Cylinder Aluminum Probe โดยใชความเร็วกอนวัด 5 มิลลิเมตรตอวินาที และความเร็วขณะวัด 1 มิลลิเมตรตอวินาที 
โดยใชแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design ทําการทดลองจํานวน 3 ซ้ํา 
2. การศึกษาผลของการลวกแครอทผสมในขาวผัดซึ่งผานการใหความรอนโดยเครื่อง Spray Retort  
 เตรียมตัวอยางแครอทโดยนําไปลวกและแชสารละลายแคลเซียมคลอไรด ตามสภาวะที่ดีที่สุดซึ่งเลือกจาก
ขอ 1 เปรียบเทียบกับตัวอยางแครอทควบคุม (ตัวอยางที่ผานการลวกที่อุณหภูมิ 100 oซ นาน 3 นาที โดยไมมีการแช
สารละลายแคลเซียมคลอไรด ซึ่งเปนการลวกที่โรงงานอุตสาหกรรมอาหารใชในการผลิตจริง) และนําแครอทที่ไดผสม
กับขาวผัดบรรจุในถุง retort pouch (ขนาดบรรจุ 250 กรัม) นําไปฆาเชื้อในเครื่อง spray retort จากนั้นตรวจสอบ
คุณภาพแครอทดานลักษณะเนื้อสัมผัสดวยเครื่อง Texture Analyzer ดวยหัววัด P25 Cylinder Aluminum Probe 
โดยใชความเร็วกอนวัด 5 มิลลิเมตรตอวินาที และความเร็วขณะวัด 1 มิลลิเมตรตอวินาที และประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสแบบ 9-point Hedonic scale ของแครอทในขาวผัดหลังผานการฆาเชื้อ  โดยใชผูทดสอบที่ไมผานการ
ฝกฝนจํานวน 65 คน  

 
ผลและวจิารณ 
1. ผลของอุณหภูมิและเวลาในการลวกตอลักษณะเนื้อสัมผัสของแครอทกอนและหลังการฆาเช้ือ 
 จากการทดสอบลักษณะเนื้อสัมผัสของตัวอยางควบคุม (ลวกที่อุณหภูมิ 100 oซ เปนเวลา 3 นาที) ดวย
เครื่อง Texture Analyzer พบวา คาแรงกดสูงสุดเฉล่ียของแครอทหลังการลวก เทากับ 127.45 + 11.56 นิวตัน 
(ตัวอยางแครอทสดมีความแรงกดสูงสุด 240.80 + 12.88 นิวตัน) และเมื่อนําแครอทผสมในขาวผัดและผานการฆา
เชื้อที่อุณหภูมิ 116 oซ นาน 40 นาที พบวาคาแรงกดสูงสุดเฉลี่ยลดลงเหลือ  2.42 + 0.60 นิวตัน เมื่อเปรียบเทียบกับ
แครอทซึ่งผานการลวกที่อุณหภูมิเดียวกัน และมีการแชในสารละลายแคลเซียมคลอไรดหลังการลวก พบวา แครอท
เมื่อผานการใหความรอนระดับสเตอริไลสเซชัน มีคาแรงกดสูงสุดเฉลี่ยเทากับ 4.25 + 1.91 นิวตัน  

เมื่อพิจารณาแครอทซึ่งลวกที่อุณหภูมิต่ํา (50-70 oซ) พบวา ตัวอยางแครอทซึ่งลวกที่อุณหภูมิ 50 oซ เปน
เวลา 30 นาที รวมกับการแชในสารละลายแคลเซียมคลอไรด ใหคาแรงกดสูงสุดมากที่สุด (15.12 + 0.93 นิวตัน) ซึ่ง
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สอดคลองกับผลการทดลองของ Li Ni และคณะ (2005) ดังนั้นจึงเลือกสภาวะการลวกที่อุณหภูมิ 50 oซ นาน 30 นาที 
ตามดวยการแชสารละลายแคลเซียมคลอไรด เพื่อใชในการศึกษาตอไป 
ตารางที่ 1  คาแรงกดสูงสุดของแครอทซึ่งผานการลวกที่อุณหภูมิและเวลาตางกัน ตามดวยการแชในสารละลาย

แคลเซียมคลอไรดความเขมขนรอยละ 1 นาน 30 นาที  

 
หมายเหตุ  1/  ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงความไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 

2/  ตัวอยางไมผานการแชในสารละลายแคลเซียมคลอไรด 
 
2. ผลของการลวกแครอทผสมในขาวผัดซึ่งผานการใหความรอนโดยเครื่อง Spray Retort              
2.1 ลักษณะเนื้อสัมผัสของแครอท  

จากการทดสอบลักษณะเนื้อสัมผัสดวยเครื่อง Texture Analyzer ของตัวอยางแครอทในขาวผัดที่ผานการ
ฆาเชื้อระดับสเตอรริไลสเซชัน (รูปที่ 1) พบวา แครอทซึ่งลวกที่อุณหภูมิ 50 oซ เปนเวลา 30 นาที ตามดวยการแช
แคลเซียมคลอไรดความเขมขนรอยละ 1 (treatment) มีคาแรงกดสูงสุด (15.50 + 3.06 นิวตัน) มากกวาแครอทซึ่ง
ลวกที่อุณหภูมิ 100 oซ เปนเวลา 3 นาที (control) (2.44 + 0.51 นิวตัน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)  

รูปที่ 1  กราฟแสดงคาเฉล่ียแรงกดสูงสุดของตัวอยาง                         
แครอทในขาวผัดซึ่งฆาเชื้อระดับสเตอรริไลสเซชัน 
[control หมายถึง แครอทซึ่งลวกที่อุณหภูมิ 100 oซ เปนเวลา 3 
นาที   และ treatment หมายถึง แครอทซึ่งลวกที่อุณหภูมิ 50 oซ 
เปนเวลา 30 นาที ตามดวยการแชในสารละลายแคลเซียมคลอ-
ไรด]                                                     

หมายเหตุ    ตัวอักษรที่เหมือนกันแสดงความไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 

อุณหภูมิใน เวลาใน คาแรงกดสูงสุด (นิวตัน) 

การลวก (oC) การลวก (นาที) หลังลวก หลังฆาเชื้อ 
50 20 130.69±10.13a1/ 9.84±3.30bc 
50 30 116.69±5.97a 15.12±0.93a 
50 40 117.53±5.90a 10.97±1.91b 
60 20 124.30±8.29a 11.13±2.45b 
60 30 131.87±6.46 a 13.09±3.09ab 
60 40 127.85±6.78a 11.24±2.40b 
70 20 135.73±29.80a 6.69±1.34cd 
70 30 137.86 ±9.82a 5.56±1.62de 
70 40 122.33±10.09a 5.37±0.94de 

100 3 135.90±7.28a 4.25±1.91de 
1002/ 3 127.45 ±11.56a 2.42±0.60e 
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2.3 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
 จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสแบบ 9-point Hedonic scale (ตารางที่ 2) พบวา ตัวอยางแค
รอทซึ่งลวกที่อุณหภูมิ 50 oซ เปนเวลา 30 นาที ตามดวยการแชสารละลายแคลเซียมคลอไรด (มีคะแนนคุณภาพ
ประมาณ 7 ซึ่งจัดอยูในเกณฑชอบปานกลาง) ผูทดสอบใหคะแนนความชอบในทุกลักษณะคุณภาพมากกวา แครอท
ซึ่งลวกที่อุณหภูมิ 100 oซ เปนเวลา 3 นาที (มีคะแนนคุณภาพในชวง 3 ถึง 5 ซึ่งอยูในเกณฑไมชอบปานกลางถึง
เฉยๆ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05)   
ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของแครอทในขาวผัดซึ่งผานการฆาเชื้อระดับสเตอรริไลเซชัน 

หมายเหตุ 1/ ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงความไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 
สรุป 

จากการศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาที่ใชลวก ตอลักษณะเนื้อสัมผัสของแครอทในขาวผัดซึ่งผานการฆา
เชื้อระดับสเตอรริไลเซชัน พบวา การลวกที่อุณหภูมิ 50 oซ เปนเวลา 30 นาที รวมกับการแชสารละลายแคลเซียม-
คลอไรดความเขมขนรอยละ 1 เปนเวลา 30 นาที ใหแครอทที่มีลักษณะเนื้อสัมผัสดีที่สุด 
 
คําขอบคุณ 

งานวิจัยนี้ไดรับทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยฝายอุตสาหกรรมโครงการโครงงานอุตสาหกรรม
และวิจัยสําหรับปริญญาตรี ประจําป 2551 
 
เอกสารอางอิง 
Li Ni, D.L. and D.M. Barrett. 2005. Pectin methylesterase catalyzed firming effects on low temperature 

blanched vegetables. Journal of Food Engineering. 70: 546–556.   
Rastogi, N.K., L.T. Nguyen and V.M. Balasubramaniam. 2008. Effect of pretreatments on carrot texture 

after thermal and pressure-assisted thermal processing. Journal of Food Engineering. 88(4): 
541-547. 

Sila, D.N., C. Smout, T.S. Vu and M.E. Hendrickx. 2004. Effects of high-pressure pretreatment and 
calcium soaking on the texture degradation kinetics of carrots during thermal processing. 
Journal of Food Science. 69(5): E205-E211. 

 

ตัวอยางแครอทซึ่งผานการลวกที่
สภาวะตางๆ 

สี ลักษณะปรากฎ ลักษณะเนื้อสัมผัส ความชอบโดยรวม 

อุณหภูมิ 100  oซ นาน 3 นาที 4.83± 1.62b1/ 4.54± 1.10b 3.35± 1.08b 4.12±0.92b 

อุณหภูมิ 50  oซ นาน 30 นาที 
รวมกับการแชในสารละลาย
แคลเซียมคลอไรด 

7.26± 0.87a 6.72± 1.55a 6.54± 1.65a 6.57±1.39a 
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การเปรียบเทียบสารสกัดลําพูที่ใชตัวทําละลายแตกตางกัน 
Comparison of Sonneratia caseolaris extracts using different solvents  
 
ชุติมา ล้ิมมัทวาภิรัติ์1 จุรีย เจริญธีรบูรณ2 เพ็ญพรรณ เวชวิทยาขลัง3 และธวัชชัย แพชมัด4 

Chutima Limmatvapirat1, Juree Charoenteeraboon2, Penpan Wetwitayaklung3 and  
Thawatchai Phaechamud4 

 
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ศึกษาปริมาณสารสําคัญและฤทธิ์ตานออกซิเดชันของสารสกัดจากสวนตาง ๆ ของลําพู สารสกัด
เมธานอลเขมขน 100 เปอรเซ็นต จากกลีบเล้ียงมีฤทธิ์ตานออกซิเดชันสูงที่สุด ที่สภาวะการสกัดที่เหมาะสม (30 นาที 
เมธานอลเขมขน 70 เปอรเซ็นต ในน้ํา) พบวาปริมาณกรดแกลลิกและลูทีโอลินกลูโคซัยดในสารสกัดดวยเมธานอล
เขมขน 70 เปอรเซ็นต จากเมล็ดมีคาสูงกวาในสารสกัดดวยเอธานอลเขมขน 70 เปอรเซ็นต และสารสกัดดวยน้ํา 100 
เปอรเซ็นต ถึงสามเทา รวมทั้งมีปริมาณลูทีโอลินสูงกวาสารสกัดดวยเอธานอลเขมขน 70 เปอรเซ็นต และสารสกัดดวย
น้ํา 100 เปอรเซ็นต ถึงเจ็ดและสิบเอ็ดเทา ตามลําดับ ในการเปรียบเทียบสารสกัดดวยน้ําพบวาสารสกัดจากเกสรตัวผู
มีความเขมขนของกรดแกลลิก ลูทีโอลินกลูโคซัยด และลูทีโอลินสูงที่สุด ความแรงของฤทธิ์ตานออกซิเดชันคอนขาง
สอดคลองกับปริมาณของโพลิฟนอล 
คาํสําคัญ : ลําพู สารสกัด โพลิฟนอล ฤทธิ์ตานออกซิเดชัน 
 
Abstract 

This research studied the amount of active compounds and antioxidant activities of extracts from 
various parts of Sonneratia caseolaris. 100% Methanol extract from the calyx showed the highest 
antioxidant activity. At the optimal extraction condition (30 min and 70% methanol in water), the amount of 
gallic acid and luteolin-7-O-glucoside in 70% methanol extract of seed were three times higher than those 
in 70% ethanol and 100% water extracts as well as showed the amount of luteolin seven and eleven times 
higher than that in 70% ethanol and 100% water extracts, respectively. A comparison of water extracts, 
the stamen extract contained the highest concentrations of gallic acid, luteolin-7-O-glucoside, and 
luteolin. The potency of antioxidant activity probably corresponded to the contents of polyphenols. 
Keywords : Sonneratia caseolaris, extract, polyphenols, antioxidant activity    
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คํานําและวัตถุประสงค 
ลําพู (Sonneratia caseolaris Linn.) มีกรดแกลลิก ลูทีโอลินกลูโคซัยด และลูทีโอลิน ซึ่งเปนโพลิฟนอล 

(polyphenols) ที่มีความสําคัญในการออกฤทธิ์ตานออกซิเดชัน (antioxidant activity) (Sadhu et al., 2006) 
งานวิจัยนี้ศึกษาถึงความแตกตางของสารสกัด (extract) ที่ไดจากเมล็ด วงกลีบเล้ียง และเกสรตัวผูของลําพู ที่ใชตัว
ทําละลายเปนน้ํา และเมธานอลหรือเอธานอลที่มีความเขมขน 70 เปอรเซ็นต ในน้ํา โดยศึกษาประสิทธิภาพในการ
สกัดจากน้ําหนักสารสกัด ปริมาณสารสําคัญและโพลิฟนอลทั้งหมด และฤทธิ์ตานออกซิเดชัน 

 
อุปกรณและวิธีการ 
 เก็บตัวอยางลําพูจากจังหวัดนครปฐมในป พ.ศ. 2550 และจัดเก็บตัวอยางพืชแหงไวที่คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร สกัดตัวอยางพืชที่ทําแหงแลวดวยตัวทําละลายเปนน้ํา เมธานอล หรือเอธานอล นําสารสกัดที่
ไดมาศึกษาปริมาณฟนอลทั้งหมด (total phenolics) ตามวิธีของ Kumazawa และคณะ (2002) และศึกษาฤทธิ์ตาน
ออกซิเดชันดวย TEAC assay ตามวิธีของ Re และคณะ (1999) และวิเคราะหหาปริมาณกรดแกลลิก ลูทีโอลินกลูโค
ซัยด และลูทีโอลิน ในสารสกัดดวย HPLC (Agilent 110 series) โดยใช variable wavelength และ LiChroCART 
semipreparative column (Merck Co., Ltd, USA) วัฏภาคเคลื่อนที่ประกอบดวย acetonitrile และ phosphoric 
acid เขมขน 0.01 เปอรเซ็นต การวิเคราะหทุกอยางทํา 3 ซ้ํา 
 
ผลและวจิารณ 

จากตารางที่ 1 สารสกัดเมธานอลจากเกสรตัวผูมีโพลิฟนอลทั้งหมดสูงที่สุด (23.24 ± 1.87 กรัม/100 กรัม
สารสกัดเมื่อคํานวณในรูปของกรดแกลลิก) ในขณะที่สารสกัดจากเมล็ดและวงกลีบเล้ียงมีโพลิฟนอลทั้งหมดเปน 
20.82 ± 0.64 และ 16.78 ± 0.90 กรัม/100 กรัม ตามลําดับ สารสกัดดวยน้ําจากวงกลีบเล้ียงมีโพลิฟนอลทั้งหมดสูง
ที่สุด (15.71 ± 0.18 กรัม/100 กรัม) ในขณะที่สารสกัดจากเกสรตัวผูและเมล็ดมีโพลิฟนอลทั้งหมดเปน 13.82 ± 0.11 
และ 5.75 ± 0.04 กรัม/100 กรัม ตามลําดับ สารสกัดเมธานอลจากวงกลีบเล้ียงมีฤทธิ์ตานออกซิเดชันสูงที่สุด ในขณะ
ที่สารสกัดดวยน้ําจากเมล็ดมีฤทธิ์ต่ําที่สุด อยางไรก็ตามสารสกัดเมธานอลจากวงกลีบเล้ียงและเกสรตัวผูมีฤทธิ์ตาน
ออกซิเดชันสูงกวาสารสกัดดวยน้ําเพียงเล็กนอย และพบวาฤทธิ์ตานออกซิเดชันคอนขางสอดคลองกับปริมาณของโพ
ลิฟนอล เนื่องจากเมธานอลมีขั้วต่ํากวาน้ําจึงซึมผานเขาไปยังผนังเซลลของพืชไดดีกวาและสามารถละลายสารโพลิพี
นอลที่มีขั้วต่ําหรือปานกลางออกมาไดดีกวาน้ํา 

จากตารางที่ 2 แสดงประสิทธิภาพของตัวทําละลายในการสกัดสารสําคัญ โดยพบวาการสกัดดวยเมธานอล
เขมขน 70 เปอรเซ็นต ในน้ํา เปนเวลานาน 30 นาที มีประสิทธิภาพสูงสุดในการสกัดสารสําคัญ สารสกัดจากเมล็ดที่
สกัดดวยเมธานอล 70 เปอรเซ็นต มีปริมาณกรดแกลลิกและลูทีโอลินกลูโคซัยดสูงกวาสารสกัดดวยเอธานอล 70 
เปอรเซ็นต และน้ําถึง 3 เทา ในระยะเวลาของการสกัดที่เทากันพบวาสารสกัดจากเมล็ดที่สกัดดวยเมธานอล 70 
เปอรเซ็นต มีปริมาณลูทีโอลินสูงกวาสารสกัดดวยเอธานอล 70 เปอรเซ็นต และน้ําถึง 7 และ 11 เทา ตามลําดับ เมื่อ
เปรียบเทียบในกลุมสารสกัดดวยน้ําพบวาสารสกัดจากเกสรตัวผูมีความเขมขนของกรดแกลลิก ลูทีโอลินกลูโคซัยด 
และลูทีโอลิน สูงที่สุด 

สารสกัดจากเมล็ดดวยเมธานอลและเอธานอลเขมขน 70 เปอรเซ็นต มีปริมาณกรดแกลลิก ลูทีโอลินกลูโค 
ซัยด และลูทีโอลิน สูงกวาสารสกัดจากเมล็ดที่สกัดดวยน้ํา ในขณะที่สารสกัดจากเกสรตัวผูดวยน้ํามีปริมาณกรดแกล 
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ลิก ลูทีโอลินกลูโคซัยด และลูทีโอลินสูงกวาสารสกัดจากเมล็ดและวงกลีบเล้ียงที่สกัดดวยน้ํา ดังตารางที่ 2 แสดงวา
กรดแกลลิก ลูทีโอลินกลูโคซัยด และลูทีโอลิน ละลายไดดีในเมธานอลเขมขน 70 เปอรเซ็นต ในน้ํา การละลายของลูที
โอลินกลูโคซัยดจะขึ้นอยูกับโมเลกุลของน้ําตาล และการละลายของกรดแกลลิกจะขึ้นอยูกับหมูไฮดรอกซิล ดังนั้น
เมธานอลจึงเปนตัวทําละลายที่เหมาะสมในการสกัดโพลิฟนอลไดดีกวาเอธานอลและน้ํา ตามลําดับ อยางไรก็ตาม
ในทางเภสัชกรรมเอธานอลเปนตัวทําละลายที่ปลอดภัยมากกวาเมธานอล  

 
สรุป 

จากผลการทดลองพบวาสามารถใชเมธานอล เอธานอล และน้ํา เปนตัวทําละลายในการสกัดสารสําคัญ 
(กรดแกลลิก ลูทีโอลินกลูโคซัยด และลูทีโอลิน) ออกจากสวนตาง ๆ ของลําพูได โดยพบวาการสกัดดวยเมธานอล
เขมขน 70 เปอรเซ็นต ในน้ํา จะใหปริมาณกรดแกลลิก ลูทีโอลินกลูโคซัยด และลูทีโอลิน สูงที่สุด ในขณะที่การสกัด
ดวยน้ําพบวาเกสรตัวผูมีปริมาณสารสําคัญทั้งสามชนิดสูงที่สุด ซึ่งปริมาณของสารสําคัญทั้งสามชนิดนี้มีผลตอการ
แสดงฤทธิ์ตานออกซิเดชัน  
 
คําขอบคุณ 
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ตารางที ่1: โพลิฟนอลทั้งหมดและฤทธิ์ตานออกซิเดชันของสารสกัด 
ฤทธิ์ตานออกซิเดชัน (เปอรเซ็นต) สารสกัด โพลิฟนอลทั้งหมด 

(กรัม/100 กรัมสารสกัด คํานวณใน
รูปของกรดแกลลิก) 

IC50 (µg/50µL) TEAC 

สารสกัดเมธานอล 100 เปอรเซ็นต    
   เกสรตัวผู 23.24 ± 1.87 14.34 0.64 
   เมล็ด 20.82 ± 0.64 15.70 0.61 
   กลีบเล้ียง 16.78 ± 0.90 13.64 0.69 
สารสกัดดวยน้ํา    
   เกสรตัวผู 13.82 ± 0.11 21.96 0.42 
   เมล็ด 5.75 ± 0.04 95.48 0.10 
   กลีบเล้ียง 15.71 ± 0.18 18.50 0.50 
 
ตารางที ่2: ความเขมขน (มิลลิกรัม/กรัม) ของกรดแกลลิก ลูทีโอลินกลูโคซัยด และลูทีโอลิน ในสารสกัดจากเมล็ด วง
กลีบเล้ียง และเกสรตัวผู ที่ใชตัวทําละลายแตกตางกัน และวิเคราะหหาปริมาณดวย HPLC 

Contents (mg/g-dry weight of material) สวนของพืช ตัวทําละลาย 
กรดแกลลิก ลูทีโอลินกลูโค

ซัยด 
ลูทีโอลิน 

เมล็ด เมธานอลเขมขน 70 เปอรเซ็นต 0.179 ± 0.012 0.109 ± 0.036 0.370 ± 0.015 
 เอธานอลเขมขน 70 เปอรเซ็นต 0.068 ± 0.004 0.033 ± 0.011 0.054 ± 0.002 
 น้ํา 0.067 ± 0.007 0.035 ± 0.025 0.033 ± 0.002 
กลีบเล้ียง น้ํา 0.133 ± 0.003 0.016 ± 0.001 0.039 ± 0.001 
เกสรตัวผู น้ํา 0.420 ± 0.045 0.116 ± 0.047 0.074 ± 0.001 
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การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของแข็งที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ซับทิลิส สําหรับ
ควบคุมโรคพืช 
Development of solid dosage forms containing incubated bacteria (Bacillus subtilis) broth 
for plant pathogen control  
 
ยศนันท วีระพล1,2 และพรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์1,2  
Yotsanan Weerapol1,2 and Pornsak Sriamornsak1,2  
 
บทคัดยอ 
 ในการเกษตรอินทรียนิยมใชแบคทีเรียบาซิลลัส ซับทิลิสในการควบคุมโรคพืชมายาวนาน  อยางไรก็ตามการ
ใชแบคทีเรียมักไมสะดวกเนื่องจากตองใชเวลาในการหมักเพื่อเพิ่มปริมาณเชื้อแบคทีเรียใหมีปริมาณเพียงพอตอการ
ใชงานทําใหผลผลิตการเกษตรเสียหายมากขึ้น ในการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑที่เตรียมจาก
แบคทีเรีย (บาซิลลัส ซับทิลิส) ในรูปแบบของแข็งชนิดพรอมใชเพื่อใหสามารถควบคุมโรคพืชไดทันที โดยแยกอาหาร
เล้ียงเชื้อที่ไดจากการเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียดวยวิธีการปนเหวี่ยงตะกอนแลวนําไปทําใหปราศจากเชื้อกอนนําอาหารเลี้ยง
เชื้อผสมกับซิลิกอนไดออกไซด อบแหงดวยความรอน บดและผสมกับสารชวยแตกตัว 2 ชนิด ไดแก sodium starch 
glycolate และ/หรือ croscarmellose sodium แลวตอกอัดเปนเม็ด ศึกษาความแข็งและเวลาในการแตกตัวของเม็ด
ผลิตภัณฑ พบวาตํารับที่ไมเติมสารชวยแตกตัวสามารถแตกตัวภายใน 80 นาที การเติม sodium starch glycolate 
ในปริมาณรอยละ 6 ชวยลดเวลาการแตกตัวของเม็ดไดดีที่สุดภายใน 40 นาที การใสสารชวยแตกตัว 2 ชนิดรวมกัน
ไมไดเสริมประสิทธิภาพในการชวยแตกตัว รูปแบบผลิตภัณฑของแข็งที่พัฒนาขึ้นไมไดทําใหสารสําคัญที่ไดจากเชื้อ
บาซิลลัส ซับทิลิสสูญเสียไป ซึ่งยืนยันไดจากการวิเคราะหโครมาโตกราฟของเหลวสมรรถณะสูง  
คําสําคัญ : การควบคุมโรคพืช บาซิลลัส ซับทิลิส รูปแบบผลิตภัณฑของแข็ง 
 
Abstract 

Bacillus subtilis has been used in organic agriculture for many years. However, the use of 
bacteria is inconvenient because of time consuming for fermentation and scaling up for field uses 
causing the deterioration of the crops. Therefore, in this study, the aim is to develop of a ready-to-use 
solid dosage forms containing bacteria (Bacillus subtilis) for plant disease control. The incubated broths 
containing Bacillus subtilis were centrifuged and then sterilized. The supernatants were mixed with 
silicon dioxides and then dried by hot-air drying technique. The dried incubated broths were ground and 
mixed with 2 disintegrants, i.e., sodium starch glycolate and/or croscarmellose sodium. Mixed powders 
were subsequently compressed by hydraulic press machine. Tablet properties, e.g., hardness and 
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disintegration were determined. The results showed that the tablets of dried incubated broth containing 
no disintegrant disintegrated within 80 minutes. The addition of sodium starch glycolate (6%) 
disintegrated within 40 minutes. Addition of 2 disintegrants together showed no synergistic effect on 
disintegration time. Moreover, the developed solid dosage form demonstrated no degradation of the 
active substance, confirmed by the results from HPLC.  
Keywords : biological control, Bacillus subtilis, solid dosage forms 
 
บทนําและวตัถุประสงค 
 แนวคิดดานเทคโนโลยีการเกษตรอินทรียไดพัฒนาขึ้นเนื่องจากความตองการลดการใชและการสะสมของ
เคมีกําจัดศัตรูพืช ทําใหมีความพยายามหาทางเลือกอื่นในการควบคุมโรคพืช เชน การใชสารตานเชื้อราชีวภาพ 
(biofungicides) เชน แบคทีเรียบาซิลลัส ซับทิลิส (Bacillus subtilis) ซึ่งมีสาร surfactin(1) ที่มีประสิทธิภาพเปนสาร
ตานจุลชีพและมีคุณสมบัติเปนสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ (biosurfactant) มีระดับความเขมขนของสารในการเกิดเปน
ไมเซลลต่ําทําใหสารเกาะติดผิวของเชื้อโรคไดด(ี2) แบคทีเรียบาซิลลัส ซับทิลิสเปนแบคทีเรียแกรมบวกผลิตสารตานจุล
ชีพหลายชนิด เชน surfactin, iturin และ fengycin(3) สามารถทําลายโครงสรางพอลิเมอรของผนังเซลลเชื้อรา 
แบคทีเรีย เปนตน บาซิลลัส ซับทิลิส มีความสามารถตานเชื้อราที่เปนสาเหตุของโรคพืชหลายชนิด เชน Cercospora 
spp., Pythium aphanidermatum, Sclerotinia sclerotiorum, Colletotrichum gloeosporioides และ Rhizoctonia 
solani (4) นอกจากนี้แบคทีเรียชนิดนี้ยังสามารถปองกันการติดโรคของพืชหลังการเก็บเกี่ยวที่มีสาเหตุมาจากเชื้อโรค
บริเวณดินที่เพาะปลูก เชน การปองกันการติดเชื้อราหลังการเก็บเกี่ยวในโสม (Panax quinquefolius)(5) แบคทีเรีย
บาซิลลัส ซับทิลิสสามารถตานเชื้อราเขียวของตนสมหลังจากถูกเหนี่ยวนําใหเปนโรค(6) ในประเทศไทยเกษตรกรใช 
แบคทีเรียบาซิลลัส ซับทิบทิลิสในน้ําหมักชีวภาพ EM (Effective Microorganisms) การใชตองหมักแบคทีเรียที่เก็บ
อยูในรูปสารละลายกับกากน้ําตาลเปนเวลาอยางนอย 3-5 วันกอนฉีดพน ปญหาดังกลาวนี้ทําใหพืชผลทางการ
เกษตรเสียหายมากขึ้น จากการศึกษากอนหนานี้พบวาอาหารเลี้ยงเชื้อของแบคทีเรียบาซิลลัส ซับทิลิส (strain 
CMs026) มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Alternaria solani และ Alternaria bassicicola และทน
ตอความรอนโดยอาหารเลี้ยงเชื้อมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราไดแมจะผานการนึ่งฆาเชื้อ(7) ใน
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของแข็งที่มีเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ซับทิลิสจากอาหารเลี้ยง
เชื้อที่ผานการเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ซับทิลิสใหอยูในรูปแบบพรอมใชสามารถใชในการยับยั้งโรคพืชไดอยาง
รวดเร็ว  
 
อุปกรณและวิธีการ 

อาหารเลี้ยงเชื้อ (มีสวนประกอบคือ beef extract รอยละ 0.3, peptone รอยละ 0.5 และ glucose รอยละ 
4%) ซิลิกอนไดออกไซด (Aerosil® 200, Degussa, Germany) สารชวยแตกตัว 2 ชนิด ไดแก sodium starch 
glycolate (Explotab®, Germany) และ croscarmellose sodium (Ac-Di-Sol®, USA) สารมาตรฐาน surfactin 
(Sigma-Aldrich, USA) ตูอบ (Heraeus UT6760, Germany) เครื่องทดสอบหาความแข็ง (PharmaTest®PTB-311, 
Germany) เครื่องทดสอบการแตกตัวของเม็ดยา (Sotax DT-3, Switzerland) เครื่องโครมาโตกราฟของเหลว
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สมรรถณะสูง (Jasco, Japan) คอลัมนโครมาโตกราฟของเหลวสมรรถณะสูง (C18 ขนาด 5 ไมโครเมตร 250 X 4.6 
มิลลิเมตร) (AlltimaTM, USA)  
 
วิธีการศึกษา 

1. นําอาหารเลี้ยงเชื้อที่ผานการเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ซับทิลิสเปนเวลา 3 วัน มาปนเหวี่ยงแยกตะกอน
ดวยเครื่องปนเหวี่ยงดวยความเร็ว 6000xg เปนเวลา 30 นาที จากนั้นนําไปปราศจากเชื้อโดยหมอนึ่งความดัน 121 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที 

2. นําของเหลวที่ไดผสมกับซิลิกอนไดออกไซดในสัดสวนรอยละ 5 กอนนําไปอบแหงดวยตูอบอุณหภูมิ 80 
องศาเซลเซียส เมื่อแหงแลวบดใหละเอียด จากนั้นผสมกับ sodium starch glycolate และ/หรือ croscarmellose 
sodium 

3. ชั่งผงแหงหนัก 300 มิลลิกรัม ตอกดวยเครื่องตอกระบบไฮดรอลิก ทดสอบหาความแข็งและการแตกตัว 
โดยใชตัวกลางเปนน้ํากลั่น 1 ลิตร อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

4. นําผงแหงมาสกัดดวยกรดแลวทดสอบดวยเครื่องโครมาโตกราฟของเหลวสมรรถณะสูง ใชความยาวคลื่น 
214 นาโนเมตรโดยวิธีของ Chen และคณะ(2) 

 
ผลและวจิารณ 
 ผลิตภัณฑของแข็งที่ประกอบดวยอาหารเลี้ยงเชื้อแหงซึ่งไมไดผสมสารชวยแตกตัวใชเวลาในการแตกตัว 80 
นาที การผสม croscarmellose sodium ทําใหเม็ดผลิตภัณฑของแข็งใชเวลาแตกตัว 49 นาทีและสวนการผสม 
sodium starch glycolate ทําใหเม็ดผลิตภัณฑของแข็งใชเวลาแตกตัว 38 นาที (ตารางที่ 1) แตการผสมสารชวยแตก
ตัวสองชนิดซึ่งมีกลไกชวยแตกตัวตางกันไมทําใหการแตกตัวของผลิตภัณฑของแข็งเร็วขึ้นเนื่องจากมีความสามารถใน
การเปยกน้ําไดดี ดังนั้นกลไกเพิ่มการเปยกน้ําจาก croscarmellose sodium ไมสงผลลดเวลาในการแตกตัวมีเพียงแต
กลไกที่เกิดจากการพองตัวของ sodium starch glycolate ที่เกิดขึ้นเต็มประสิทธิภาพ การทดสอบโดยเทคนิคโครมา
โตกราฟของเหลวสมรรถณะสูงพบวามีองคประกอบบางสวนตรงกับสารมาตรฐาน ดังนั้นผลิตภัณฑของแข็งแหงที่
ผานการเลี้ยงเชื้อมีสาร surfactin อยูและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑของแข็งไมทําใหสารสําคัญหายไป (รูปที่ 1) 
  
ตารางที่ 1 เวลาในการแตกตัว (นาที) ของผลิตภัณฑของแข็งที่ประกอบดวยอาหารเลี้ยงเชื้อแหงและผสมสารชวยแตก
ตัวในปริมาณตางๆ 

  
 

Croscarmellose sodium (%) Sodium starch glycolate (%) 
0 1 2 3 

0 80.00 ± 0.00 69.00±1.00 60.00±2.01 49.30±1.13 
2 60.20 ± 3.20 48.23±1.30 44.48±2.21 41.30±1.12 
4 38.40 ± 0.00 43.18±1.31 51.10±1.10 40.75±0.00 
6 37.73 ± 5.02 44.80±1.30 40.27±1.13 39.70±1.14 
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บทสรุป 
 อาหารเลี้ยงเชื้อของแบคทีเรียบาซิลลัส ซับทิลิสที่ทําแหงแหงผสมกับ sodium starch glycolate ในปริมาณ
รอยละ 6 สามารถลดเวลาในการแตกตัวไดมากที่สุด องคประกอบสําคัญที่มีอยูในผลิตภัณฑของแข็งยังคงสภาพอยู
หลัการเตรียมเปนผลิตภัณฑ ดั้งนั้นจึงมีความเปนไปไดที่จะพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเพื่อนําไปใชในการเกษตรอินทรีย
ไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย อยางไรก็ตามจําเปนตองศึกษาขอมูลความคงตัวและความจําเพาะของการออก
ฤทธิ์ในอนาคต 
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การเพ่ิมการละลายและความคงตัวของฟลมแอมโมเนียมเชลแล็กโดยการเตรียมในรูปเกลือ
คอมพอสิตกับ D(-)-N-methylglucamine 
Enhanced Solubility and Stability of Ammoniated Shellac Film via Composite Salt 
Formation with D(-)-N-methylglucamine 
 
นฤมล มีนาบุญ1,2  ชุติมา ล้ิมมัทวาภิรติ์3 และสนทยา ล้ิมมัทวาภิรัติ1์,2 
Narumol Meenabun1,2, Chutima Limmatvapirat 3 and Sontaya Limmatvapirat1,2 

    
บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มการละลายและความคงตัวของฟลมเชลแล็กโดยการเตรียมในรูปเกลือ
คอมพอสิตระหวางแอมโมเนียมไฮดรอกไซด (AMN) และ D(-)-N–methylglucamine  (MGM) ในสัดสวน 
MGM:AMN ตั้งแต 100:0 ถึง 0:100 หลังจากนั้นจึงทําการทดสอบคาการละลายของฟลมที่ไดและทดสอบความคงตัว
แบบเรง ผลการทดลองพบวาฟลมมีคาการละลายที่เพิ่มที่พีเอช 7.0 มากขึ้นเมื่อเพิ่มอัตราสวนของ MGM มากขึ้น การ
ทดสอบดวย FTIR พบพีคที่ 1716 และ 1556 cm-1 ซึ่งเกิดจาก carbonyl stretching  ของ carboxyl และ  
carboxylate ตามลําดับ โดยอัตราสวนของคาการดูดกลืนแสงของ FTIR (ABS1556/ABS1716) เพิ่มขึ้นเมื่ออัตราสวนของ 
MGM เพิ่มมากขึ้นแสดงใหเห็นวาการละลายของฟลมเชลแล็กเพิ่มขึ้นเนื่องจากการแตกตัวที่มากกวา นอกจากนี้ยัง
พบวาการเพิ่มขึ้นของ MGM มีผลทําใหความคงตัวเพิ่มมากขึ้นดวย โดยการตรวจสอบจากปริมาณตะกอนที่พบ
นอยลง กลาวโดยสรุปการเพิ่มสัดสวน MGM ในเกลือคอมพอสิตสามารถแกปญหาการละลายและความคงตัวของ
เชลแล็กได 
คําสําคัญ : เชลแล็ก การละลาย ความคงตัว  
 
Abstract 

The objective of this study was to improve of solubility and stability of shellac by composite salt 
formation with ammonium hydroxide (AMN) and D(-)-N–methylglucamine (MGM). The shellac films were 
prepared by dissolving shellac with various combinations of MGM:AMN and then characterized for 
solubility and stability  of shellac. The results indicated that the solubility of shellac films increased with 
increasing proportion of MGM. The FTIR spectroscopy of all composite salts demonstrated the peaks at 
1716 and 1556 cm-1, which were assigned as carbonyl stretching of carboxyl and carboxylate, 
respectively. The absorbance ratio of FTIR peaks (ABS1556/ABS1716) was increased with the higher 
proportion of MGM, suggesting that the solubility enhancement was due to higher degree of ionization in 
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MGM salts. In addition, the stability enhancement of shellac film was also observed after increasing the 
proportion of shellac of MGM as indicated by a decrease of percent insoluble solid. In conclusion, the 
incorporation of MGM in the composite salt could improve the solubility and stability of shellac. 
Keywords : shellac, solubility, stability 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

เชลแล็กไดมาจากสารคัดหลั่งจากแมลงครั่ง ซึ่งสามารถพบไดในประเทศอินเดียและทางตอนเหนือของ
ประเทศไทย (Hogan และคณะ1995, Luangtana-anan และคณะ 2007) ปจจุบันไดมีการนําเชลแล็กมาใชประโยชน
ในหลากหลายอุตสาหกรรม  เชน อุตสาหกรรมยา สี การเคลือบไม อุตสาหกรรมอาหาร ในดานอุตสาหกรรมยาไดมี
การนําเชลแล็กมาใชนอยลง เนื่องจากปญหาดานการละลายและความคงตัว ปญหาการละลายเกิดเนื่องจากเชลแล็ก
ละลายไดในพีเอชที่สูงกวาพีเอช 7.0 ซึ่งคาพีเอชในลําไสเล็กมีคาประมาณ 3.8-6.9 ทําใหยาเม็ดเคลือบมีปญหาแตก
ตัวไดยากในลําไสเล็ก ในสวนความคงตัวไมดีนั้น เกิดเนื่องจาก polymerization ในโครงสรางของเชลแล็กระหวาง 
hydroxyl และ  carboxyl ดังแสดงในรูปที่ 1 ทําใหการละลายและความคงตัวลดลง การแกปญหาสามารถทําไดโดย
การเตรียมเชลแล็กใหอยูในรูปของเกลือ  Specht และคณะ(1998)  แสดงใหเห็นวาการเตรียมเชลแล็กในรูปเกลือ
สามารถเพิ่มการละลาย โดยสามารถละลายไดดีกวาเชลแล็กในรูปกรดอยางไรก็ตามความคงตัวในรูปเกลือดังกลาว
ยังไมดีเทาที่ควร ในการศึกษานี้ไดใช D(-)-N–methylglucamine เปนสารกอเกลือตัวใหมที่ยังไมมีการศึกษาเพื่อ
เตรียมในรูปของเกลือคอมพอสิตฟลมหลังจากนั้นจึงนําฟลมที่เตรียมไดมาประเมินเปรียบเทียบในเรื่องการละลายและ
ความคงตัวตอไป 
 

                            
 

                                รูปที่1. 
โครงสรางของเชลแล็ก 

 
 

                                                 
                        Polyester                                                            Single ester                                              
 
อุปกรณและวิธีการ 

การเตรียมฟลมเชลแล็ก นําเชลแล็กมาเตรียมมาละลายในสวนผสมของแอมโมเนียมไฮดรอกไซด (AMN) 
และ D(-)-N–methylglucamine (MGM)ในสัดสวนที่ตางกัน ไดแก 100:0, 80:20, 60:40, 20:80 และ 0:100 
(MGM:AMN)  ทิ้งไวขามคืน ปรับใหมีความเขมขนของเชลแล็ก 6% w/w นําสารละลายที่เทลงแผนแกวเคลือบผิว
หลังจากนั้นนําไปอบที่อุณหภูมิ 50°C เปนเวลา 4-5 ชั่วโมง จะไดฟลมเชลแล็กที่อยูในรูปเกลือคอมพอสิตประเภท
ตางกันเพื่อนําไปประเมินผลตอไป 
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การละลายที่พีเอชตางกัน ใชวิธีการที่ดัดแปลงจาก Wu และคณะ(1998) ทําการตัดฟลมใหมีขนาด  1 x 1  
เซนติเมตร ชั่งน้ําหนักฟลมที่ไดและใสลงในเครื่องหาการแตกตัว (Sotax, model DT3, Switzerland) ทําการจุมฟลม
ลงในสารละลายเลียนแบบของเหลวในกระเพาะอาหาร (simulated gastric fluid, SFG)  โดยไมไดใสเอนไซมลงไป 
เปนเวลา 2 ชั่งโมง และตามดวยเฟสเฟตบัฟเฟอร (phosphate buffer)  ที่พีเอช  6.4 , 6.7 , 7.0 ,7.3 และ 7.6  เปน
เวลา 3 ชั่งโมง แยกตัวอยางนําไปอบเพื่อชั่งน้ําหนักที่เหลือ คํานวณน้ําหนักที่หายไป ทําการทดลอง ซ้ํา 6 ตัวอยาง  
เพื่อหาคาเฉลี่ย  ในกรณีที่ฟลมละลายหมดกอน 3 ชั่งโมง ใหจดบันทึกเวลาที่ฟลมละลายหมด  

การศึกษาความคงตัว นําฟลมเชลแล็กที่เตรียมไดอบที่อุณหภูมิ 80 °C  เปนเวลา 24 ชั่วโมงนําตัวอยาง
บางสวน  วัดดวยเครื่อง FTIR  ชั่งตัวอยางมา 2  กรัมละลายกับ เอทานอล 95 % ปนทิ้งไวขามคืน กรองนําตะกอนที่ได
อบ 70 °C  จนไดน้ําหนักที่คงที่ จดน้ําหนัก และคํานวณปริมาณตะกอน 
 
ผลและวจิารณ 

การละลายของฟลมที่พีเอชตางกัน ผลการทดลองพบวาเชลแล็กในรูปเกลือมีคาการละลายไดนอยใน 
SGF ซึ่งแสดงใหเห็นความสามารถในการทนกรดและจะละลายไดมากขึ้นที่คาพีเอชสูงขึ้นโดยละลายบางสวนที่พีเอช 
7.0 และละลายหมดที่พีเอช 7.3 จึงไดเลือกที่พีเอช 7.0 สําหรับการเปรียบเทียบคาการละลาย ดังแสดงในรูปที่ 2 การ
เพิ่มสัดสวนของ MGM มากขึ้นทําใหคาการละลายของเชลแล็กเพิ่มมากขึ้นโดยฟลมที่เตรียมจากเกลือ 0:100 
MGM:AMN มีคาการละลายที่พีเอช 7.0 ประมาณ 14 %w/w ในขณะที่ 100:0 MGM:AMN มีคาการละลายประมาณ 
83 %w/w แสดงใหเหน็วาการเตรียมเชลแล็กใหอยูในรูปเกลือ MGM  สามารถชวยเพิ่มการละลายของเชลแล็กได โดย
กลไกในการเพิ่มการละลายนั้นเกิดเนื่องมาจากเชลแล็กมีการแตกตัวเพิ่มมากขึ้น โดยสังเกตุจากการเพิ่มอัตราสวน
ของของ  carboxylate ตอ  carboxylic มากขึ้นดังแสดงใหเห็นจาก FTIR ในรูปที่ 3 กลาวคือคา absorbance ratio 
ของพีกที่ 1716 และ 1556 cm-1 ซึ่งเกิดจาก carbonyl stretching  ของ carboxyl และ  carboxylate ตามลําดับ มีคา
เพิ่มมากขึ้นเมื่อเพิ่มสัดสวนของ MGM ในเกลือคอมพอสิตมากขึ้น 
                              

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2. ผลของการละลายเชลแล็กฟลมในรูปเกลือประเภท ตางกันที่พีเอช 7. 0 
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รูปที่3. FTIR spectra ของเชลแล็กในรูปกรดและ
เกลือคอมพอสิต (MGM:AMN) ประเภทตางกัน 

 
 

 
 

 
การศึกษาความคงตัวแบบเรง         ผลการทดสอบพบวาภายหลังจากการอบทําใหมีปริมาณตะกอนที่ไม

ละลายในเอทานอลเพิ่มมากขึ้นโดยมีความสัมพันธกับปริมาณของ MGM กลาวคือฟลมที่เตรียมจากเกลือ 0:100 
MGM:AMN จะมีปริมาณตะกอนมากกวา 30 เปอรเซ็นต ซึ่งปริมาณตะกอนจะลดลงเมื่อเพิ่มสัดสวนของ  MGM ให
มากขึ้นโดยจะคอนขางนอยมากเมื่อเพิ่มสัดสวน MGM ใหมากกวา 40% แสดงใหเห็นวา MGM สามารถเพิ่มความคง
ตัวของเชลแล็กได โดยกลไกนั้นคาดวาเกิดมาจากการปองกันการเกิด polymerization โดย MGM จะจับแนนที่ 
carboxyl group ไดมากกวา AMN 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่4. แสดงเปอรเซ็นตของตะกอนภายหลังการอบที่ 80 °C เปน เวลา 24 ชั่วโมงของเกลือคอมพอสิตประเภทตางกนั 
 
สรุป 

การเตรียมฟลมเชลแล็กในรูปของเกลือคอมพอสิตกับ MGM สามารถเพิ่มการละลายและความคงตัวของ
เชลแล็กไดโดยกลไกจะเกี่ยวของกับการแตกตัวของ carboxyl groups รวมไปถึงการจับตัวระหวาง MGM หรือ AMN 
กับ carboxyl group ที่แตกตางกัน 
 
คําขอบคุณ 

งานวิจัยนี้ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากรที่
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การแยกสเตียรอยดดวยโครมาโทกราฟผิวบางชนิดเสนใยอิเล็กโตรสปน 
Thin layer chromatographic separation of steroids on electrospun fiber plaste  
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บทคัดยอ 

โครมาโทกราฟผิวบางเปนวิธีการวิเคราะหสารเชิงคุณภาพและปริมาณที่งาย รวดเร็ว และราคาไมแพง  
โดยทั่วไปนิยมเตรียมตัวกลางสําหรับการแยกใหเปนแผนเรียบจากการฉาบดวยวัฏภาคของแข็ง เชน ซิลิกาเจล บน
แผนรองรับจําพวกแกว อลูมิเนียม หรือพลาสติกไดเปนแผนดูดซับขึ้น  ในการศึกษาครั้งนี้ สามารถเตรียมแผนโครมา
โทรกราฟผิวบางจากเซลลูโลสอะซิเตทไดสําเร็จโดยใชเทคนิคใหมในการผลิตเสนใยที่เรียกวา กระบวนการอิเล็กโต
รสปนนิ่ง  แผนเสนใยอิเล็กโตรสปนที่เตรียมขึ้นนี้ เมื่อนําไปใชแยกสารผสมในกลุมสเตียรอยด โดยใชน้ํา:เมทานอล 
(30:70) เปนวัฏภาคเคลื่อนที่พบวาใหการแยกที่ดี การรายงานนี้นับเปนครั้งแรกที่มีการนําเสนใยอิเล็กโตรสปนของ
เซลลูโลสอะซิเตทมาใชสําหรับโครมาโทกราฟผิวบาง  
คําสําคัญ : สเตียรอยด อิเล็กโตรสปน โครมาโทกราฟผิวบาง เซลลูโลส อะซิเตท 
 
Abstract 

Thin layer chromatography (TLC) is a simple, quick and inexpensive method for the qualitative 
and quantitative analysis. Typically, its separation media is prepared by spreading slurry of stationary 
phase such as silica gel on an inert carrier sheet made of glass, aluminum foil or plastic to form an 
adsorbent layer. In the present study, we successfully prepared the TLC plates from cellulose acetate by 
using a novel fabrication technique called electrospinning method. The electrospun fiber plate was then 
used to separate steroid mixture using water : methanol (30:70) as a mobile phase with a good resolution. 
This is the first report that applies electrospun fibers of cellulose acetate for TLC. 
Keywords : steroid, electrospun, thin layer chromatography, cellulose acetate 
  
คํานําและวัตถุประสงค 

โครมาโทกราฟผิวบาง (Thin Layer Chormotography หรือ TLC) เปนวิธีการที่สําคัญและนิยมใชในการ
ตรวจหาสารสเตียรอยด (Puripattanavong,1995)  เนื่องจากสามารถวิเคราะหตัวอยางไดหลายตัวอยางไดในการ
ทดสอบครั้งเดียวดวยความรวดเร็วสูง และราคาไมแพง นอกจากนี้ยังสามารถใชสําหรับการวิเคราะหสารในเชิง
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ปริมาณได โดยทั่วไปแผน TLC ที่นิยมใชจะเปนแผนที่ไดจากจากการเทซิลิกาเหลวแลวทําใหใหแข็งตัวเปนแผนเรียบ
บนวัสดุรองเชน แกว อลูมิเนียม พลาสติก  
 ในชวงไมกี่ปที่ผานมา อิเล็กโตรสปนนิ่งซึ่งเปนเทคนิคหนึ่งที่ใชในการผลิตเสนใยในระดับไมโครเมตรถึงนาโน
เมตรซึ่งไดรับความนิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากแผนของเสนใยนาโนที่ไดจากเทคนิคนี้ (electrospun nanofibers) มีจุดเดน
หลายประการ ไดแก มีความสม่ําเสมอ และพื้นที่ผิวตอปริมาตรสูง ใหชองวางมาก มีความยึดหยุนเหมาะสมในการทํา
เปนรูปทรงสามมิติ ปจจุบันสามารถเตรียมเสนใยไดหลายรูปแบบ รวมทั้งสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางกวางขวาง 
เชน เตรียมเปนแผนกรอง ใชในระบบนําสงยา หรือใชในการตรึงเอนไซม (Teo, 2006)  งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อนําเอาเทคนิคอิเล็กโตรสปนนิ่งมาประยุกตใชสําหรับเตรียมแผนโครมาโทกราฟผิวบาง  ซึ่งยังไมเคยมีการรายงาน
มากอน จากนั้นจึงไดทําการทดสอบประสิทธิภาพของแผนเสนใยอิเล็กโตรสปนที่เตรียมไดในการแยกสารสเตียรอยด 
โดยใชวัฏภาคเคลื่อนที่ซึ่งประกอบดวยน้ําและเมทานอลในอัตราสวนตางๆ  
 
อุปกรณและวิธีการ 
 การเตรียมแผนเสนใยอิเล็กโตรสปน 

การเตรียมเสนใยอิเล็กโตรสปนบนแผนอะลูมิเนียมขนาด 4x10 cm2 เริ่มจากนําผงเซลลูโลสอะซิเตท 1.7 
กรัม (น้ําหนักโมเลกุล ≈ 30,000 Da; ปริมาณหมูอะซิติล = 39.7 wt.%; จาก Sigma-Aldrich,USA) ละลายในตัวทํา
ละลายผสมระหวางอะซิโตนและเอ็น-เอ็น-ไดเมทิลอะเซตาไมด (1:2 v/v) ปริมาตร 10 มิลลิลิตร จากนั้นนําสารละลาย
ที่ไดบรรจุในหลอดฉีดยาชนิดแกวขนาด 5 มิลลิลิตรที่ตอดวยเข็มสเตนเลสปลายตัด เตรียมแผนอลูมิเนียมเปนฉาก
รองรับโดยตอสายดินและหมุนตลอดเวลา ตั้งระยะหางจากปลายเข็มถึงแผนอะลูมิเนียม 15 เซนติเมตร จากนั้นให
ศักยไฟฟาบวก 16 กิโลโวลตที่ปลายเข็ม เพื่อใหเกิดเสนใยขึ้นบนฉาก รูปที่ 1 แสดงการจัดเครื่องมืออิเล็กโตรสปนนิ่ง  

 
   

 
 
 
 
 
 
                                        

 
 

 

รูปที่ 1  แบบจําลองเครื่องมืออิเล็กโตรสปนนิ่งที่ใชในการทดลองนี้ 
การศึกษาลักษณะของเสนใย 
ทําการศึกษาลักษณะและขนาดของเสนใยอิเล็กโตรสปน โดยใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด 

(scanning electron  microscope, SEM) ถายภาพจากแผนอลูมิเนียมที่มีเสนใยอิเล็กโตรสปนของเซลลูโลสอะซิเตท
ปกคลุมอยู  จากนั้นทําการประเมินลักษณะและขนาดเสนผานศูนยกลางของเสนใยจากภาพ 
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การศึกษาประสิทธิภาพของแผนเสนใยอิเล็กโตรสปนในการแยกสเตียรอยด 
ทําโดยสปอตสารสเตียรอยดมาตรฐาน ไดแก 15 mg/ml dexamethasone และ 15 mg/ml prednisolone 

และ สารละลายผสมระหวาง 15 mg/ml dexamethasone กับ 15 mg/ml prednisolone ลงบนแผนเสนใยอิเล็กโตรส
ปนที่ระยะ 2 เซนติเมตรจากขอบลางของแผน จากนั้นนําแผน TLC จุมลงในวัฏภาคเคลื่อนที่ โดยใชวัฏภาคเคลื่อนที่
ซึ่งประกอบดวยน้ําและเมทานอลที่อัตราสวนตางๆ  6 อัตราสวน (0:100, 10:90, 20:80, 30:70, 40:60, 50:50) 
เมื่อวัฏภาคเคลื่อนที่เคลื่อนที่ไปบนแผนไดระยะทาง 7.5 เซนติเมตรจากจุดเริ่มตน  จึงนําแผน TLC ไปสเปรยดวย
สารละลายผสมของ 0.35% เตตระโซเลียมบลู และ 10% โซเดียมไฮดรอกไซดเพื่อใหเกิดสีที่จุดของสาร จากนั้น นําไป
เปรียบเทียบลักษณะการแยกของสเตียรอยดโดยใชแผนซิลิกาสําเร็จรูปที่มีผลิตและจําหนายในปจจุบัน ไดแก Silica 
gel 60 F254 plate (MERCK) 

 
ผลและวจิารณ 

การศึกษาครั้งนี้ แสดงใหเห็นวาสามารถเตรียมเสนใยนาโนของเซลลูโลสอะซิเตทและประยุกตใชสําหรับเปน
แผนโครมาโทกราฟผิวบางดวยเทคนิคอิเล็กโตรสปนนิ่งไดประสบความสําเร็จ โดยพบวาสารละลายเซลลูโลสอะซิเตท
ในตัวทําละลายผสมระหวางอะซิโตนและเอ็น-เอ็น-ไดเมทิลอะเซตาไมด (1:2 v/v) ใหเสนใยอิเล็กโตรสปนที่เหมาะสม
ที่สุดในการนําไปเปนแผน TLC เนื่องจากใหลักษณะภายนอกเรียบ ใกลเคียงกับแผน TLC สําเร็จรูปที่มีจําหนาย 
(Silica gel 60 F254 plate) (รูปที่ 2)  เมื่อขยายภาพดวยกลองจุลทรรศนอิเล็คตรอนแบบสองกราด พบวาเสนใยอิเล็ก
โตรสปนมีขนาดในระดับนาโน (รูปที่ 3) 
  
  
     
      (a)            (b)                                  
  

     
 
 
 
 

 
                                                                                                
    รูปที่ 2  ลักษณะภายนอกของแผนเสนใย-                รูปที่ 3  ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน (SEM) 
  อิเล็กโตรสปน (a) และแผนซิลิกาสําเร็จรูป (b)             ของเสนใยเสนใยอิเล็กโตรสปน CAความเขมขน 17% w/w                                       
 การศึกษาการแยกของสเตียรอยดผสมระหวาง dexamethasone และ prednisolone บนแผนเสนใย 
อิเล็กโตรสปนของเซลลูโลสอะซิเตท โดยใชน้ํา-เมทานอลเปนวัฏภาคเลื่อนที่พบวาการใชน้ําในอัตราสวน 40:60 (v/v) 
ใหผลการแยก (Resolution) สเตียรอยดผสมดีที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 1  และที่วัฏภาคเคลื่อนที่ชนิดเดียวกันนี้ 
แผนซิลิกาในทองตลาดไมสามารถแยกสเตียรอยดไดดังรูปที่ 4 
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ตารางที่ 1 แสดงคาการแยกของสเตียรอยดบนแผนเสนอิเล็กโตรสปนในวัฏภาคเคลื่อนที่ผสมน้ํา-เมทานอล 
Water to methanol 

ratio Rf of Standard compounds Resolution 
 Prednisolone Dexamethasone   

 0:100  1.000 1.000 0.00 
 10:90  0.826 0.867 0.429 
 20:80  0.586 0.640 0.714 
 30:70 0.547 0.667 1.18 
 40:60  0.545 0.709 1.33 
 50:50 0.240 0.456 1.00 

   
                      (a)                                (b)                        (c) 

 
 
  

 
รูปที่ 4  การแยกสเตียรอยดโดยใชแผนเสนใยอิเล็กโตรสปน (a) เปรียบเทียบกับแผนซิลิกาสําเร็จรูป (b) ซึ่งใชที่วัฏ
ภาคเคลื่อนที่ชนิดเดียวกันคือน้ํา-เมทานอล (40:60) สําหรับการแยกสเตียรอยดโดยใชแผนซิลิกาสําเร็จรูปนั้นแยกได
เมื่อวัฏภาคเคลื่อนที่เปนเอททิลอะซิเตท-ไซโคลเฮกเซน (75:25) (c) (D =Dexamethasone,P =Prednisolone) 

 
สรุป 

การศึกษานี้ ไดแสดงใหเห็นถึงกรรมวิธีใหมในการเตรียมแผน TLC โดยใชเทคนิคอิเล็กโตรสปนนิ่ง  
นอกจากนี้ ยังไดพิสูจนใหเห็นประสิทธิภาพของแผนเสนใยที่เตรียมไดวาสามารถนําไปใชแยกสารสเตียรอยดผสม
ระหวาง dexamethasone และ prednisolone ซึ่งพบวาใหการแยกที่ดีและรวดเร็ว ดังนั้นกระบวนการเตรียมแผน 
TLC วิธีนี้จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจและอาจนําไปประยุกตใชสําหรับการแยกสารประเภทอื่นๆได 
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การศึกษากรดไขมันและโปรตีนในระยะการเจริญของเมล็ดสบูดํา 
Study of fatty acid and protein profile in developmental stages of Jatropha  curcas seeds 
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บทคัดยอ 

สบูดํา (Jatropha curcas L.) เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่ง เนื่องจากน้ํามันจากเมล็ดสามารถ
นํามาใชเปนไบโอดีเซลได ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาชนิดและปริมาณของกรดไขมันและโปรตีนที่แสดงออกในแตละระยะการ
เจริญของเมล็ด โดยแบงการเจริญของผลสบูดําเปน 8 ระยะจากลักษณะภายนอกของผล แลวนํามาศึกษาทั้งชนิดและ
ปริมาณของกรดไขมันและโปรตีน ตลอดการเจริญของเมล็ดสบูดําตั้งแตผลออนจนถึงผลแก จากการตรวจวิเคราะห
ดวยเครื่องแกซโครมาโตกราฟฟพบวา ปริมาณกรดไขมันมีการเปลี่ยนแปลงจากระยะที่ 1 ถึง ระยะที่ 8 กรดไขมันหลักที่
พบคือ กรดโอเลอิก นอกจากนี้จากการศึกษาการแสดงออกของโปรตีนในเมล็ดสบูดําดวยเทคนิคโปรติโอมิกสพบวา โปรตีน
หลายชนิดขนาด 20.1-30 kDa มีการแสดงออกเปลี่ยนแปลงตลอดการเจริญของเมล็ดสบูดําเชน เคอรซิน (curcin), โปรตีนที่
เกี่ยวของกับกระบวนการสังเคราะหกรดไขมันชื่อ เบตา-คีโตเอซิล-เอซีพี-ซินเทอเทส ชนิดที่ 1 (beta-ketoacyl-ACP 
synthetase 1) และโปรตีนที่เกี่ยวของกับการเจริญของเมล็ด (AP2 domain containing protein) 
คําสําคัญ : สบูดํา กรดไขมัน เทคนิคโปรติโอมิกส 
 
Abstract 

Jatropha curcas L. is a significant economic importance crop for its seed oil which can substitute for 
diesel. Fatty acids profiles and proteins profiles of J. curcas seed during development were studied. 
Developmental seeds were divided into 8 stages along morphology. Fatty acid was analyzed using gas 
chromatography. The results suggested that fatty acid level was changed from stage 1 to stage 8. The major fatty 
acid was oleic. Furthermore, protein profile determined by proteomics technique indicated that many proteins 
were differentially expressed in 20.1-30 kDa along the seed developmental stages, such as curcin, fatty acid 
biosynthesis protein (beta-ketoacyl-ACP synthetase 1) and protein involving in seed development (AP2 domian 
containing protein).  
Keywords : Jatropha curcas, fatty acid, proteomics technique 
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คํานําและวัตถุประสงค 
สบูดํา (Jatropha curcas L.) เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่ง เนื่องจากน้ํามันจากเมล็ดสามารถนํามาใช

เปนไบโอดีเซลได (Pramanick, 2003) การศึกษายีนที่เกี่ยวของกับการเจริญโดยเฉพาะยีนที่เกี่ยวของกับการ
สังเคราะหน้ํามันในเมล็ดสบูดําจึงเปนเรื่องสําคัญที่ควรศึกษา ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการแสดงออกของยีนในระดับโปรตีนที่
เกี่ยวของกับการสังเคราะหกรดไขมันในแตละระยะการเจริญ เพื่อใหทราบยีนที่เกี่ยวของกับการสรางน้ํามันในเมล็ด 
โดยผูวิจัยเลือกใชเทคนิคโปรติโอมิกส ซึ่งเปนเทคนิคที่ใชวิเคราะหโปรตีนทั้งหมดที่เซลลหรือเนื้อเยื่อสรางขึ้นมาในเวลา
ใดเวลาหนึ่ง เทคนิคนี้สามารถแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ซึ่งมีความ
แมนยําและมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบการแสดงออกของยีนไดมากกวาเทคนิคอื่น เนื่องจากเปนการตรวจพิสูจนโมเลกลุ
ที่พรอมทํางานจริง (Westergren และคณะ, 2001) ซึ่งการใชเทคนิคดังกลาวอาจนําไปสูการคนพบยีนสําคัญที่ควบคุมการ
เจริญและการสังเคราะหกรดไขมันของเมล็ดสบูดําได 
 
อุปกรณและวิธีการ 

เก็บรวบรวมผลสบูดําระยะตางๆ จากตนสบูดําที่คัดเลือกไวโดยหนวยปฏิบัติการวิจัยผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
ดวยตัวเรงปฏิกิริยาชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยเก็บทั้งหมด 8 ระยะ จากผลออนไปจนถึง
ผลแก แบงตามสีผล สีกาน และสีเมล็ด อายุประมาณ 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44 และ 50 วันหลังจากการผสมเกสร 
จากนั้น แบงเมล็ดสบูดําแตละระยะเปน 2 กลุมสําหรับทําการทดลองเกี่ยวกับกรดไขมันและโปรตนี 

กลุมแรก นําเนื้อในเมล็ดสบูดํามาสกัดน้ํามันโดยใชตัวทําละลายเฮกเซน เปนเวลา 8 ชั่วโมง จากนั้นระเหย
ตัวทําละลายออก จนเหลือน้ํามันดิบ (crude oil) แลวทําปฏิกิริยา transesterification โดยใชเมทานอลในสัดสวน 9:1 
โมลของน้ํามันดิบ ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง แลวนําไปวิเคราะหดวยเครื่อง Gas 
Chromatography (GC-2010A, Shimadzu, Japan) ที่มีคอลัมนชนิด capillary (OmegawaxTM 320, Sigma-Aldrich, 
USA ) ภายใตอุณหภูมิ 230 องศาเซลเซียส แลววิเคราะหหาชนิดและปริมาณกรดไขมันแตละระยะโดยเทียบผลที่ไดกับ
กราฟของ external standard  

กลุมที่สอง นําเมล็ดสบูดํามาสกัดโปรตีนดวย 0.1% Sodium dodecylsulphate (SDS) แลวตกตะกอน
โปรตีนดวยอะซีโตนเย็น จากนั้นละลายตะกอนดวย 0.15% Deoxycholate (DOC) แลววัดปริมาณโปรตีนตามวิธีของ 
Lowry (1951) จากนั้นปรับปริมาณโปรตีนแตละตัวอยางใหเทากันแลวนําไปคัดแยกขนาดของโปรตีนโดยเทคนิค 15% 
SDS-PAGE ตามวิธีของ Laemmli (1970) แลวยอมโปรตีนในเจลดวยวิธี Silver stain (Blum และคณะ, 1987) เลือกชวง
เจลที่มีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณโปรตีนแลวนําไปยอยใหเปนเปปไทดดวยเอนไซมทริปซิน (In-gel digestion) 
จากนั้นวิเคราะหเปปไทดที่ไดดวย LC-MS (HCTultra PTM Discovery System, Bruker Daltonik) แลวนําผล 
MS/MS  จากแตละตัวอยางมาเปรียบเทียบกันเพื่อหาระดับการแสดงออกที่แตกตางกันดวยโปรแกรม DeCyderMS 
(Johansson และคณะ, 2006; Thorsell และคณะ, 2007) โดยโปรแกรมจะวิเคราะหวาเปปไทดที่ถูกชะออกจาก
คอลัมนดวย Retention time เดียวกันจากแตละตัวอยางนาจะเปนเปปไทดชนิดเดียวกัน แลวนํามาวิเคราะห
เปรียบเทียบปริมาณของเปปไทดนั้นในแตละตัวอยางเพื่อดูการแสดงออกที่เพิ่มขึ้น (up-regulation) หรือลดลง 
(down-regulation) จากนั้นเลือกผลของโปรตีนที่แสดงออกแตกตางกันในแตละตัวอยางมาระบุชนิดดวยโปรแกรม 
Mascot (Matrix Science Ltd., UK)  
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ผลและวจิารณ 
จากผลการวิเคราะหหาปริมาณกรดไขมันชนิดตาง ๆ ดวยเครื่อง Gas chromatography ดังที่แสดงในตารางที่ 1 

พบวา ชนิดของกรดไขมันที่พบในปริมาณมากที่สุด คือ กรดโอเลอิก รองลงมาคือกรดอะราชิดิก, กรดสเตียริก และ กรดไลโนเลอิก 
ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวา ในระยะที่ 3 มีการเพิ่มขึ้นของกรดสเตียริก, กรดโอเลอิก และ กรดอะราชิดิก ถึง 7-8 เทาเมื่อ
เทียบกับระยะที่ 1  ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาโดยใชเทคนิค NMR (Annarao และคณะ, 2008) 

 

ตารางที่ 1 ปริมาณกรดไขมันชนิดตาง ๆ ในแตละระยะของเจริญของเมล็ดสบูดํา จากการทดลอง 3 ซ้ํา (นาโนกรัม
ของกรดไขมันตอมิลลิกรัมของน้ําหนักเมล็ดแหง) 
 

ชนิดกรดไขมัน ระยะ 1 ระยะ 2 ระยะ 3 ระยะ 4 ระยะ 5 ระยะ 6 ระยะ 7 ระยะ 8 
ไมริสติก 0.33 0.50 0.98 0.44 0.50 0.37 0.68 0.35 
ปาลมมิติก 81.71 150.51 310.94 138.64 155.45 139.70 214.25 90.78 
ปาลมมิโตเลอิก 5.72 8.58 11.44 7.17 7.88 7.65 9.66 5.80 
สเตียริก 26.66 83.16 202.08 72.72 98.01 76.75 131.80 44.61 
โอเลอิก 138.27 497.00 1093.54 500.58 657.89 506.65 886.10 312.88 
ไลโนเลอกิ 165.43 310.61 508.37 299.81 267.63 248.96 472.74 172.78 
ไลโนเลนิก 1.77 3.02 5.72 2.05 2.56 2.57 3.22 1.75 
อะราชิดิก 0.90 2.43 6.06 1.96 2.91 2.46 3.88 0.76 

 

สวนผลการศึกษาการแสดงออกของโปรตีน หลังจากแยกขนาดโปรตีนดวย 15% SDS-PAGE พบวา ในชวงโปรตีนขนาด 
20.1-30 kDa มีการเปลี่ยนแปลงเชงิปริมาณของโปรตีนหลายชนิด (ภาพที่ 1) จึงนําเจลชวงนี้มาเปรียบเทียบการแสดงออกดวย
โปรแกรม DecyderMS และระบุชนิดโปรตีนดวยโปรแกรม Mascot พบโปรตีนหลายชนิดที่มีการเปลี่ยนแปลงใน      
เจลชวงนี้ ดังตารางที่ 2 

 

ภาพที่ 1 ผลการแยกขนาดโปรตีนดวย 15%SDS-PAGE โดยเลน M คือ 
Standard protein marker, เลนที่ 1-8 คือ คือโปรตีนสกัดจากเมล็ดสบูดําใน
ระยะตางๆของการเจริญ 
 

 
 

Accession No. ชื่อโปรตีน ระยะ 1 ระยะ 2 ระยะ 3 ระยะ 4 ระยะ 5 ระยะ 6 ระยะ 7 ระยะ 8 
gi18091793 curcin 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 
gi7385217  beta-ketoacyl-ACP synthetase 1  1.0 1.2 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 
gi226530172  AP2 domain containing protein  1.0 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 

 

ตารางที่ 2 ชนิดของโปรตีนในเมล็ดสบูดําขนาด 20.1-30 kDa ที่ผานการแยกดวย SDS-PAGE แลวนํามาวิเคราะหดวย LC-MS 
พบวามีระดับการแสดงออกของโปรตีนที่เปล่ียนแปลงในแตละระยะการเจริญ 
 จากผลการทดลองพบวา มีโปรตีนที่มีการเพิ่มขึ้นและลดลงสอดคลองกับกรดไขมันโดยรวมคือ โปรตีนเบตา-คีโต
เอซิล-เอซีพี-ซินเทอเทส ซึ่งเปนโปรตีนที่สําคัญในกระบวนการสังเคราะหกรดไขมัน ( Li และคณะ, 2008) นอกจากนี้ยังพบ
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โปรตีนเคอรซินที่พบเฉพาะพืชสบูดํา (Stirpe และคณะ, 1976)  และโปรตีนที่อาจเกี่ยวของกับการเจริญของเมล็ดสบูดํา AP2 
domain containing protein (Maes และคณะ, 2001) 
 
สรุป 

ระหวางการเจริญของเมล็ดสบูดํา พบการเปลี่ยนแปลงของกรดไขมันและระดับการแสดงออกของโปรตีน ผล
การทดลองเบื้องตนดังกลาวอาจเปนประโยชนแกเกษตรกรผูปลูกสบูดําในการเลือกชวงเวลาการเก็บเกี่ยวเพื่อการผลิตน้ํามัน 
เมื่อทําการประมวลผลการแสดงออกของโปรตีนและปริมาณกรดไขมันในเมล็ดสบูดําในเชิงลึกจะทําใหเขาใจกลไกการ
สังเคราะหกรดไขมันและกระบวนการเจริญของเมล็ดสบูดํามากขึ้น ซึ่งอาจใชประโยชนในเชิงเทคโนโลยีชีวภาพอื่น  ๆ
โดยเฉพาะนําองคความรูที่ไดไปประยุกตใชกับพืชพลังงานชนิดอื่นตอไป 

 
คําขอบคุณ 

ขอขอบคุณโครงการวิทยาเพื่อพื้นถิ่น สวนหนึ่งในแผนพัฒนาวิชาการจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 100 ป  และ
สถาบันจีโนม ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ที่เอื้อเฟอทุนสนับสนุนและสถานที่ในการทําวิจัย และ
ขอขอบคุณ คุณจันทิมา จเรสิทธิกุลชัย และ คุณนฤมล  เผานักรบ ที่ใหความชวยเหลือและแนะนําเกี่ยวการวิจัย 
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การศึกษาการปรับปรุงความหนาแนนในบล็อกซิงดออกไซดวาริสเตอรที่มีความบริสุทธิ์ตํ่า
โดยการเจือดวยโคบอลตออกไซด ไนโอเบียมออกไซด และโครเมียมออกไซด 
Study of densification improvement in low-grade ZnO-based varistor blocks by doping with 
CoO, Nb2O5 and Cr2O3 

 
นิติ ยงวณิชย1 จิราพร อมรสิน1 ชวลินทร หมุดสุวรรณ1 และไพรัตน พูนศิริ1 

Niti Yongvanich1 , Jiraporn Amornsin1 , Chawalin Mudsuwan1 and Pairat Poonsiri1 
    
บทคัดยอ 
 การผลิตบล็อกวาริสเตอร (varistor) เพื่อประกอบเปนอุปกรณปองกันไฟกรรโชก (surge arrester) จากผงซิ
งคออกไซดที่ใชกันอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมเซรามิกสแบบดั้งเดิมภายในประเทศ เปนทางเลือกหนึ่งที่อาจชวย
ลดตนทุนการนําเขาบล็อกวาริสเตอรจากตางประเทศ โดยการทดลองนี้ไดศึกษาการปรับปรุงความหนาแนนในบล็อก
ซิงดออกไซดวาริสเตอรที่มีความบริสุทธิ์ต่ําโดยการเจือดวย CoO, Nb2O5 และ Cr2O3 ซึ่งความหนาแนนของบล็อก
เปนหนึ่งในตัวแปรหลักที่จะกําหนดสมบัติเชิงไฟฟา รวมถึงสมรรถนะของอุปกรณปองกันไฟกรรโชก ความหนาแนน
สูงสุดเกิดขึ้นจากการเผาผนึกของบล็อก ZnO ที่ถูกเจือดวย 0.5% CoO, 0.5% Nb2O5 และ 0.25% Cr2O3 ที่ 1,400°C 
(6 ชั่วโมง) อยางไรก็ตาม ผลการทดลองไดพบวา คาเปอรเซนตการหดตัวในทิศเสนผานศูนยกลางไมมีความสัมพันธ
กับคาความหนาแนนที่ได  
คําสําคัญ : วาริสเตอร ความหนาแนน การเจือ ซิงคออกไซด 
 
Abstract 

Fabrication of varistors from inexpensive ZnO powders commonly used in Thailand’s traditional 
ceramics industry is an alternative for cost reduction. In this study, domestically-obtained ZnO powders 
were employed in order to investigate the densification characteristics which are crucial to the final 
varistor properties as well as the performance of these varistors. The investigated dopants were CoO, 
Nb2O5 and Cr2O3 which have been reported to improve the electrical properties. The highest densities 
were obtained for the dopants of 0.5% CoO, 0.5% Nb2O5 and 0.25% Cr2O3, when sintered at 1,400°C for 
6 hours. One interesting result was that no correlation between diametral shrinkage.  
Keywords : Varistor, Density, Doping, ZnO 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

อุปกรณปองกันไฟกระโชก (surge arrester) เปนอุปกรณที่สําคัญในการปองกันความตางศักยเกินพิกัดใน
อุปกรณนั้นที่เกิดจากปจจัยภายนอก โดยสมบัติเชิงไฟฟาของบล็อกวาริสเตอรนั้นขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน 
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ลักษณะโครงสรางจุลภาค ชนิดและปริมาณของสารเจือ  รวมถึงความหนาแนนของตัวบล็อกเอง [1-5] โดยทั่วไปแลว 
บล็อกวาริสเตอรจะถูกผลิตโดยผงซิงคออกไซดที่มีความบริสุทธิ์สูง และมีราคาคอนขางสูง โดยในงานวิจัยนี้ไดนํา
วัตถุดิบซิงคออกไซดที่มีราคาคอนขางต่ํา ความบริสุทธิ์ที่ไมสูง และใชกันอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบ
ดินเผาในประเทศ มาศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุงเพิ่มความหนาแนนของตัวบล็อกวาริสเตอร โดยมุงเนน
การศึกษาชนิดของสารเจือ (CoO, Nb2O5 และ Cr2O3) และปริมาณการเจือ เพื่อใหไดความหนาแนนที่สูง ใน
ระยะเวลา และอุณหภูมิการเผาที่เหมาะสม รวมถึงใชทฤษฎีการเผาผนึกในวัสดุเซรามิกสมาอธิบายผลการทดลองที่
เกิดขึ้นดวย 
 
อุปกรณและวิธีการ 

ผงเซรามิกส ZnO, CoO, Nb2O5 และ Cr2O3 ถูกอบไลความชื้นที่ 300°C เปนเวลา 24 ชั่วโมง และทําการชั่ง
ดวยเครื่องชั่งส่ีตําแหนง โดยใชอัตราการเจือที่ 0.25% และ 0.5% (โดยโมล) ของสารเจือสามชนิด ไดแก CoO, Nb2O5 
และ Cr2O3 การบดยอย (ball-milling) ใชเวลา 6 ชั่วโมง จากนั้นนําสวนผสมที่เปนเนื้อเดียวกันแลวไปอบไลเอธานอล
ที่ 120°C เปนเวลา 24 ชั่วโมง และขึ้นรูปอัดเม็ดขนาดเสนผานศูนยกลาง 8 มิลลิเมตร และใหมีความหนาระหวาง 2 
ถึง 5 มิลลิเมตร นําบล็อกที่ไดไปเผาผนึกเปนเวลา 6 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 1,200°C, 1,300°C, 1,400°C และ 1,500°C 
โดยบล็อกเหลานี้ตองถูกวางบนผง ZnO เพื่อหลีกเลี่ยงการทําปฏิกิริยากับถวยอลูมินาที่อุณหภูมิสูง  คาความ
หนาแนนถูกคํานวณจากมวลหารดวยปริมาตร (bulk density) และใชการเปลี่ยนแปลงของเสนผานศูนยกลางหลัง
การเผาผนึกเปนคาเปอรเซ็นตการหดตัว (shrinkage percentage) 
 
ผลและวจิารณ 

รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธระหวางความหนาแนนและอุณหภูมิการเผาผนึกของบล็อก ZnO วาริสเตอรที่เจือ
ดวย CoO, Nb2O5 และ Cr2O3 ที่ 0.25% และ 0.5% (โดยโมล) แนวโนมโดยทั่วไป โดยความหนาแนนของชิ้นงาน
โดยทั่วไปของวาริสเตอรที่ใชในเชิงพาณิชยมีคาสูงกวา 90% ของความหนาแนนเชิงทฤษฎี จากรูปที่ 1 จะเห็นไดวามี
การเพิ่มขึ้นของความหนาแนนเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการเผาผนึก (sintering theory) โดยการ
เพิ่มขึ้นของความหนาแนนนี้ เกิดจากการโตของเกรน (grain) และการแพรออกของรูพรุนตางๆที่อยูภายในบล็อก โดย
อุณหภูมิและเวลาในการเผาผนึกเปนตัวแปรหลักเชิงกระบวนการที่จะสงผลตอความสามารถในการเพิ่มความ
หนาแนน  

สารเจือแตละชนิดมีอทิธิพลตอความหนาแนนของบล็อกตางกัน จากรูปที่ 1 จะเห็นไดวา ความหนาแนน
สูงสุดที่ไดคือ บล็อกที่เจือดวย 0.25 mol% CoO ที่ 1,400°C ความหนาแนนมีคาเกือบคงที่ในระหวาง 1,200°C และ 
1,300°C ซึ่งเปนหลักฐานยืนยันวาอุณหพลศาสตรเปนตัวแปรควบคุมหลักในการเผาผนึก การกาวกระโดดขึ้นของ
ความหนาแนนในชวงอุณหภูมิจาก 1,300°C ถึง 1,400°C บงบอกถึงการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางจุลภาคอยาง
รวดเร็ว โดยคาดวานาจะเปนการโตของเกรน (grain growth) ซึ่งมีพลังงานความรอน (thermal energy) เปนตัวแปร
ชวยในการขับเคล่ือนกระบวนการแพร (diffusion) ทั้งของอะตอมตางๆ และรูพรุน (pore) ตางๆที่เกิดจากตัวบล็อก
เซรามิกสหลังการขึ้นรูปอัดเม็ด และการสลายตัวของ PVA ในระหวางการเผาผนึก 

การลดลงของความหนาแนนในชวงอุณหภูมิจาก 1,400°C ถึง 1,500°C สําหรับบล็อกที่เจือดวย CoO และ 
Nb2O5 ไดถูกแสดงในรูปที่ 1 โดยขนาดของการลดลงของความหนาแนนนี้ อาจเกิดจากการเผาผนึกที่อุณหภูมิ
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คอนขางสูง (1500°C) ทําใหเกิดเฟสยูเทคทิค (eutectic phase) ที่จุดหลอมเหลวต่ํากวาองคประกอบหลักในระบบ 
โดยชนิดของเฟสตางๆสามารถดูไดจาก phase diagram ขององคประกอบหลักเหลานั้น ยกตัวอยางเชน ในบล็อก 
ZnO-CoO จาก phase diagram นั้น จุดหลอมเหลวของ ZnO อยูที่ 1975°C สวนของ CoO อยูที่ 1795°C ดังนั้น การ
เจือดวย CoO จึงอาจทําใหเกิดการลดลงของจุดหลอมเหลวที่สัดสวนองคประกอบนั้น โดยเสนลิควิดัส (liquidus line) 
จะมีความชันเปนลบ อยางไรก็ตาม การลดลงของความหนาแนนในชวงอุณหภูมิจาก 1,400°C ถึง 1,500°C ไมไดเกิด
ขึ้นกับบล็อก ZnO-Cr2O3 ซึ่งก็อาจถูกอธิบายดวยหลักการดังกลาวขั้นตนเชนกัน เนื่องจาก Cr2O3 มีจุดหลอมเหลวที่
สูงมาก (2266 °C) หนึ่งในตัวแปรที่กําหนดสมบัติเชิงไฟฟาของบล็อกวาริสเตอรคือ ความหนาแนนของบล็อก ดังนั้น
จากรูปที่ 1 การเผาผนึกของบล็อก ZnO ที่ถูกเจือดวย 0.5% CoO, 0.5% Nb2O5 และ 0.25% CoO ที่ 1,400°C ใหผล
ที่ดีที่สุดในแงของความหนาแนนของบล็อก  

ซึ่งหากเปรียบเทียบผลของความหนาแนนกับสารตั้งตนที่เปน ZnO ความบริสุทธิ์สูงที่ใชในงานวิจัยขั้นสูง จะ
พบวาความหนาแนนมีคาใกลเคียงกัน เชน ที่ 1,300 °C ZnO ที่ถูกเจือดวย 0.5% CoO มีคาประมาณ 5.2 g/cm3 
สําหรับ ZnO ที่มีความบริสุทธิ์สูง (เทียบกับ 5.0 g/cm3 สําหรับ ZnO ที่มีความบริสุทธิ์ต่ํา) ซึ่งคาความหนาแนนที่ไดมี
คาใกลเคียงกันมาก 
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 โดยปกติ ความหนาแนนที่เพิ่มขึ้นจะถูกสังเกตไดจากการลดลงของปริมาตรของวัสดุหรือช้ินงาน ในการ
ทดลองนี้ก็เชนกัน บล็อกชิ้นงานทุกชิ้นมีการหดตัว (shrinkage) ประมาณ 10% ถึง 19% โดยที่อุณหภูมิต่ําก็มีคาการ
หดตัวนอย ซึ่งสอดคลองกับคาความหนาแนนที่ต่ํา (รูปที่ 1)  
 อยางไรก็ตาม เปอรเซ็นตการหดตัวที่สูงสุด (18.9%) ดังแสดงในตารางที่ 1 (0.5% Cr2O3, 1,400°C) ก็มิไดมี
ความหนาแนนสูงสุด แตกลับมีความหนาแนนเกือบต่ําที่สุด ความขัดแยงระหวางความหนาแนนและเปอรเซ็นตการ
หดตัวนี้อาจถูกอธิบายไดจากการคํานวณเปอรเซ็นตการหดตัว ซึ่งใชขนาดเสนผานศูนยกลาง (8 มิลลิเมตร) แตมิได
วัดการหดตัวในทิศตามแกนกลางของบล็อก  
 

รูปที่ 1 ความสัมพันธระหวางความหนาแนนและอุณหภูมิการเผาผนึก โดยมีการเปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณ
ของสารเจือ (CoO, Cr2O3 และ Nb2O5)  



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :  
ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 3 

28-29 มกราคม 2553  มหาวิทยาลัยศิลปากร สนามจันทร 

P-146

 
 
 

เปอรเซ็นตการหดตัว 
CoO CoO Nb2O5 Nb2O5 Cr2O3 Cr2O3 

อุณหภูมิในการเผา
ผนึก 

0.25% 0.5% 0.25% 0.5% 0.25% 0.5% 
1200°C 11.4 11.4 10.4 11.2 11.6 12.8 
1300°C 12.1 11.8 10.9 10.0 12.9 13.4 
1400°C 16.8 16.8 16.6 18.1 18.1 18.9 
1500°C 16.2 16.3 15.6 15.7 17.6 17.9 

 
สรุป 

การประยุกตใชผงซิงคออกไซดที่ใชกันอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมเซรามิกสแบบดั้งเดิมภายในประเทศ 
เปนทางเลือกหนึ่งที่อาจชวยลดตนทุนการนําเขาจากตางประเทศ จากผลการทดลอง สารเจือแตละตัว ทั้งชนิด และ
ปริมาณ ก็สงผลเปนอยางมากตอคาความหนาแนน ความสามารถในการเผาผนึกเกิดไดดีที่สุดในชิ้นงานของบล็อก 
ZnO ที่ถูกเจือดวย 0.5% CoO, 0.5% Nb2O5 และ 0.25% CoO ที่ 1,400°C โดยอาจถูกอธิบายไดจากอุณหภูมิ 
eutectic ขององคประกอบเชิงเคมีตางๆในชิ้นงาน สวนชิ้นงานที่ถูกเจือดวย Cr2O3 มีแนวโนมในการเผาผนึกที่แยกวา
สารกเจือ CoO และ Nb2O5  
 
คําขอบคุณ 
 คณะผูเขียน ขอขอบคุณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยฝายอุตสาหกรรม สํานักงานโครงการ IRPUS ที่
ไดสนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้ 
 
เอกสารอางอิง 
[1] Cassia-Santos, M. R., Sousa V. C., Oliveira M. M., Sensato F. R., Bacelar W. K., Gomes J. W., Longo 
 E., Leite E. R. and Varela J. A., Materials  Chemistry and Physics, 2005, 90, 1-9. 
[2] Anastasiou A., Lee M. H. J., Leach C. and Freer R., Journal of the European Ceramic Society, 
 2004, 24, 1171-1175. 
[3] Bueno P. R., Varela J. A. and Longo E., Journal of the European Ceramic Society, 2008, 28, 505-529. 
[4] Perazolli L., Simoes A. Z., Coleto U., Moura-Filho F., Gutierrez S., Santos C. O. P., Carrio J. A. G., 
 Marques R. F. C. and Varela J. A., Materials Letters, 2005, 59, 1859-1865. 
[5] Zang G. Z., Wang J. F., Chen H. C., Su W. B., Wang W. X., Wang C. M. and Qi P., Journal of Non-
 Crystalline Solids, 2005, 351, 941-945. 
   
 
 

ตารางที่ 1 เปอรเซ็นตการหดตัวของบล็อกวาริสเตอรที่เจือดวย CoO, Nb2O5 และ Cr2O3 ที่ถูกเผาผนึก 
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การศึกษาความคงสภาพของโบรโมคริบทีนมีไซเลทในสภาวะเรง 
Stress degradation studies on bromocriptine mesylate 
 

ภาคินี พุกงาม1 และจันคนา บูรณะโอสถ1 
Phakinee Pukngam1 and Jankana Burana-osot1 
 
บทคัดยอ 

การศึกษานี้เปนการพัฒนาวิธีวิเคราะหเพื่อใชในการพิสูจนเอกลักษณและทํานายกลไกการเกิดสารสลายตัว
เพื่อติดตามความคงสภาพของยาโบรโมคริบทีนมีไซเลท โดยทําการศึกษาภายใตสภาวะเรงตามขอกําหนดของ 
International Conference on Harmonization (ICH) ไดแก การศึกษาผลของการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส ปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน ผลของความชื้นและผลของแสง โบรโมคริบทีนมีไซเลทและสารที่ไดจากการสลายตัวของยาสามารถตรวจ
วิเคราะหดวยโครมาโทกราฟชนิดของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography หรือ HPLC) 
โดยใชวัฏภาคคงที่คือคอลัมนชนิดรีเวอรสเฟสและวัฏภาคเคลื่อนที่คือ อะซิโตรไนไตรลผสมกับแอมโมเนียม
คารบอเนตความเขมขน 0.01 โมลารในอัตราสวน 55 : 45 โดยปริมาตร พบวาโบรโมคริบทีนมีไซเลทคงตัวดีในสภาวะ
ที่มีความชื้นหรือแสง แตสลายตัวอยางรวดเร็วในสภาวะที่เปนดางและสภาวะที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน และสารเกิด
การสลายตัวเพียงเล็กนอยในสภาวะที่เปนกรด การศึกษาในสภาวะเรงนี้สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาวิธี
วิเคราะหทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และเปนประโยชนสําหรับทํานายกลไกการเกิดสารสลายตัวได 
คําสําคัญ : โบรโมคริบทีนมีไซเลท การศึกษาภายใตสภาวะเรง โครมาโทกราฟชนิดของเหลวสมรรถนะสูง 
Abstract 

Bromocriptine mesylate in tablets were subjected to different ICH prescribed forced conditions 
including hydrolysis, oxidation, humidity and photolysis. The drug was found to sensitive for both 
hydrolysis and oxidation but stable for humidity and light. Bromocriptine mesylate and its degradation 
products under different stress conditions have been analyzed by high performance liquid 
chromatography (HPLC) with reversed-phase C18 (150 x 4.6 mm, i.d. 5 micron) analytical column and 
acetronitrile -0.01 M ammonium carbonate (55:45, v/v) as mobile phase. It was found that bromocriptine 
mesylate was more susceptible to basic hydrolysis and oxidative condition while its mild decomposition 
in acidic hydrolysis. This drug was stable to humidity and UVA light. The stress studies would be applied 
for qualitative and quantitative determination and these would be useful for the prediction of degradation 
pathways. 
Keywords : Bromocriptine mesylate, Stress degradation studies, HPLC 
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คํานําและวัตถุประสงค 
โบรโมคริบทีนมีไซเลทเปนยาในกลุมอนุพันธเออก็อตเปปไทด ออกฤทธิ์แบบโดปามีนชนิดที่ 1 และ 2 ใชใน

การรักษาภาวะผิดปกติที่สมองสวนหนา โรคพารกินสันและโรคเกี่ยวกับระบบประสาท ชื่อทางเคมี คือ ergotaman-
3’,6’,18-trione,2-bromo-12’-hydroxy-2’-(1-methylethyl)-5’-(2-methylpropyl)-,(5’α)-monomethanesulfonate 
(รูปที่1) โมโนกราฟในเภสัชตํารับของประเทศสหรัฐอเมริกา (USP) เลมที่ 30   ระบุวิธีการวิเคราะหหาปริมาณวัตถุดิบ
โบรโมคริบทีนมีไซเลทดวยเทคนิคไทเทรชัน และวิเคราะหหาปริมาณโบรโมคริบทีนมีไซเลทในยาเม็ดดวยเทคนิคโคร
มาโทกราฟชนิดของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography หรือ HPLC) แบบไอโซเครติก  
สําหรับการหาความบริสุทธิ์ของสารโบรโมคริบทีนมีไซเลทโดยการตรวจวัดสารสลายตัวใชเทคนิคโครมาโทกราฟชนิด
ของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography หรือ HPLC) แบบกราเดียนท การตรวจ
วิเคราะหจึงใชเวลานานและสิ้นเปลืองสารเคมี และปจจุบันยังไมพบรายงานการวิเคราะหในสภาวะเรงที่สามารถแยก
สารสําคัญและสารสลายตัวของโบรโมคริบทีนออกจากกันไดในวารสารตางๆ  

วัตถุประสงคของการวิจัยนี้คือการศึกษาความคงสภาพของสารโบรโมคริบทีนมีไซเลทในรูปแบบยาเม็ดโดย
ใชการทดสอบแบบสภาวะเรงตามที่ International Conference on Harmonization (ICH) กําหนด เพื่อใหทราบถึง
ความคงตัวของสารและนําไปสูการพัฒนาวิธีวิเคราะหที่สามารถบงชี้ถึงความคงสภาพของสารได 

  

                                 
                                               
                                          รูปที่ 1 โครงสรางทางเคมีของ Bromocriptine mesylate  

 

อุปกรณและวิธีการ 
สารเคมี 

ผงยาและยาเม็ดโบรโมคริบทีนมีไซเลทที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดรับความอนุเคราะหจากบริษัทไบโอแลป 
ประเทศไทย ตัวทําละลายอะซิโตรไนไตรล จากบริษัทแลปสแกน ประเทศไทย สารเคมีที่ใชอื่นๆเปนเกรดสําหรับงาน
วิเคราะหทางเคมีทั่วไป 

 

เครื่องมือและสภาวะการวิเคราะห 
สภาวะการวิเคราะหดวย HPLC ประกอบดวยชุดปมรุน Spectra System P1500 series ระบบกําจัด

ฟองอากาศ (degasser) ชุดฉีดสารอัตโนมัติ ชุดตรวจวัดสารดวยแสงชวงคล่ืนอุลตราไวโลตและใชโปรแกรมในการ
ประมวลผล คือ ChromQuest software เวอรชั่น 4.2.34 (Thermo Separation, USA). คอลัมนแยกสารใชชนิดรีเว
อรสเฟสออกตาเดซิลไซเลน (Eclipse XDB-C18 ของ  Agilent)  ความยาว 150 มิลลิเมตร และเสนผานศูนยกลาง 4.6 
มิลลิเมตร ภายในบรรจุสารขนาดอนุภาค 5 ไมครอน  วัฏภาคเคลื่อนที่ที่ใชชะสารคือ สารละลายผสมระหวางอะซิโตร
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ไนไตรลกับแอมโมเนียมคารบอเนตความเขมขน 0.01 โมลารในอัตราสวน 55 : 45 โดยปริมาตร  อัตราการไหลเทากับ 
1.0 มิลลิลิตรตอนาที ตรวจวัดสารที่ความยาวคลื่น 300 นาโนเมตร และปริมาตรที่ฉีดสารแตละครั้งเทากับ 20 
ไมโครลิตร 
 

การศึกษาการสลายตัวของสารในสภาวะที่เปนกรด ดาง และการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
ทําการทดสอบการสลายตัวโดยใชสารละลายของโบรโมคริบทีนมีไซเลทความเขมขน 0.02 มิลลิกรัมตอ

มิลลิลิตร ทดสอบความคงตัวในสภาวะเรงตางๆไดแก สภาวะที่เปนกรดใชสารละลายกรดไฮโดรคลอริคความเขมขน 
0.1 นอรมอล สภาวะที่เปนดางใชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 0.1 นอรมอลและนําไปใหความรอนตอนาน 5 นาที 
สําหรับสภาวะที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ทําไดโดยเติมสารละลายไฮโดรเจนเปอรออกไซด ความเขมขนรอยละ 3 โดย
ปริมาตร ที่อุณหภูมิหอง 
 

การศึกษาผลของความชื้นตอความคงตัวของสาร 
ทําการทดสอบโดยเติมน้ําปริมาณเล็กนอยลงในผงยาโบรโมคริบทีน เก็บตัวอยางที่อุณหภูมิหอง ในที่มืด

ปองกันไมใหโดนแสง ชักสุมตัวอยางมาวิเคราะหหาปริมาณโดยละลายดวยวัฏภาคเคลื่อนที่ ณ เวลาที่ 0 0.5 1 2 4 
และ 24 ชั่วโมง 

  

การศึกษาความคงตัวตอแสง 
ทําการทดสอบโดยใชสารละลายของผงยาโบรโมคริบทีนความเขมขน 0.02 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตรและผงยา

ในรูปของแข็ง นําไปวางใหสัมผัสแสง (UVA) โดยตรง และทําการสุมตัวอยางเพื่อนํามาวิเคราะหหาปริมาณ ณ เวลาที่ 
0 0.5 1 2 4 6 8 และ 24 ชั่วโมง 
 

ผลและวจิารณ 
ผลการศึกษาการสลายตัวของสารในสภาวะที่เปนกรด ดาง และการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
 สารโบรโมคริบทีนมีไซเลทสลายตัวอยางรวดเร็วในสภาวะที่เปนดาง และสภาวะที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
และพบวาสารสลายตัวมีคารีเทนชันไทมนอยกวาโบรโมคริบทีนมีไซเลท แสดงใหเห็นวาสารสลายตัวเปนสารที่มีขั้ว
มากกวาสารตั้งตน โดยในสภาวะที่ถูกเรงดวยดาง พบวาโบรโมคริบทีนมีไซเลทสลายตัวอยางรวดเร็ว พบสารสลายตัว 
2-3 ชนิดถูกชะออกมากอนสารต้ังตนภายในเวลา 3 นาที ในสภาวะที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันพบวาเกิดสลายตัวอยาง
รวดเร็วเชนเดียวกัน แตในสภาวะที่เปนกรดพบวาโบรโมคริบทีนมีไซเลทสลายตัวเพียงเล็กนอยเทานั้น  
 

ผลการศึกษาการสลายตัวเนื่องจากความชื้นและแสง 
 โบรโมคริบทีนมีความคงตัวภายใตสภาวะที่มีความชื้นและเมื่อสัมผัสแสงโดยตรง จากผลการศึกษาไมพบ
พีกของสารสลายตัวบนโครมาโทแกรม  
 

บทสรุป 
การศึกษาความคงสภาพของยาโบรโมคริบทีนมีไซเลทในสภาวะเรงดวย HPLC ตามแนวทางการทดสอบที่ 

ICH กําหนด พบวา โบรโมคริบทีนมีไซเลทมีความคงตัวดีตอความชื้นและแสง แตสลายตัวอยางรวดเร็วในสภาวะที่
เปนดางและในสภาวะที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ในขณะที่สารเกิดการสลายตัวเพียงเล็กนอยในสภาวะที่เปนกรด 
งานวิจัยนี้จะเปนประโยชนตอการศึกษากลไกการสลายตัวของสาร และการพัฒนาวิธีวิเคราะหเพื่อหาปริมาณโบรโมค
ริบทีนมีไซเลทและสารสลายตัวเพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนยาตอไป 
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   (2.1) ผลการวิเคราะหยาที่ไมผานสภาวะเรง 

 
   (2.2) สภาวะที่มีกรดเปนตัวเรง 

  
   (2.3) สภาวะที่มีดางเปนตัวเรง 

 
   (2.4) สภาวะที่เรงดวยปฏิกิริยาออกซิเดชัน 

 
   (2.5) ผลของความชื้น 

 
   (2.6) ผลของความชื้น 
 

 

                                          รูปที่ 2 โครมาโทแกรมแสดงผลการศึกษา 
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คําขอบคุณ 
คณะผูวิจัยขอขอบคุณบริษัทไบโอแล็ป สําหรับความอนุเคราะหตัวอยางโบรโมคริบทีนมีไซเลท งานวิจัยครั้ง
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การศึกษาเชิงทฤษฎีของการเปลี่ยนเอทานอลเปนเอทิลีนบนซีโอไลต ZSM-5 
Theoretical study of conversion of ethanol to ethylene over ZSM-5 zeolite  
 
ปาริสา ดํารงคศักดิ์1  และวิทยา เรืองพรวิสุทธิ์2 
Parisa Dumrongsakda1, and Vithaya Ruangpornvisuti2  
    
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลไกการเปลี่ยนเอทานอลเปนเอทิลีนผานปฏิกิริยาดีไฮเดรชัน โดยใชซี
โอไลตชนิด ZSM-5 ที่ถูกดัดแปรดวยโลหะ (M/ZSM-5) โดยการคํานวณทางเคมีควอนตัมดวยวิธีการแลกเปลี่ยน
โปรตอนดวยไอออนของโลหะเงิน ทอง ทองแดง  แพลทินัม พัลลาเดียม และนิกเกิล เปนตัวเรงปฏิกิริยา โดยคํานวณ
ดวยวิธีทฤษฎีเดนซิตีฟงกชันที่ระดับ B3LYP และเบซิสเซตเปน LanL2DZ เพื่อหาคาคงที่สมดุลและสมบัติทางเทอรโม
ไดนามิกสของปฏิกิริยาการเปลี่ยนเอทานอล ความสามารถในการเรงปฏิกิริยาดีไฮเดรชันของเอทานอลบนซีโอไลตที่
ดัดแปรดวยไอออนของโลหะจะลดลงตามลําดับดังนี้  Au+> Cu+> Ag+ สําหรับระบบซีโอไลตระบบยูนิวาเลนต และ 
Pt2+> Pd2+> Ni2+ สําหรับระบบซีโอไลตระบบไดวาเลนต 
คําสําคัญ : ซีโอไลต, ZSM-5, เอทานอล เอทิลีน ทอง เดนซิตีฟงกชัน 
 
Abstract 

Dehydration of ethanol to ethylene on M-ZSM-5 zeolites containing, M= Ag+, Au+, Cu+, Pt2+, Pd2+ 
and Ni2+ were investigated using density functional method at the B3LYP/LanL2DZ level. Rate constant, 
Equilibrium constant and thermodynamic properties of ethanol conversion reaction were obtained. 
Relative abilities of M-ZSM-5 catalysts for ethanol conversion to ethylene via dehydration reaction are in 
decreasing orders: Au+> Cu+> Ag+ for univalent metal and Pt2+> Pd2+> Ni2+ for divalent metal. 
Keywords : zeolite, ZSM-5, ethanol, ethylene, Au (Ι), density functional 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

เอทานอลจัดเปนหนึ่งในสารที่มีอยูในปริมาณที่มากที่ไดจากการหมักของชีวมวล (biomass) หรือผลิตผล
พลอยไดจากอุตสาหกรรมน้ําตาล ซึ่งการเปลี่ยนเอทานอลเปนเอทิลีนจะทําผานปฏิกิริยาดีไฮเดรชันบนตัวเรงปฏิกิริยา
ที่เปนกรด ซึ่งไดแกซีโอไลตชนิด ZSM-5 เปนสารประกอบอะลูมิโนซิลิเกตที่มีความวองไวตอการเกิดปฏิกิริยาดีไฮเดร
ชันของเอทานอล โดยการแทนที่อะลูมิเนียมในโครงสรางของซิลิกาจะทําใหเกิดไออน AlO4

- ดังนั้นจึงถูกทําใหสมดุล
โดยโปรตอนที่เกาะติดและเกิดพันธะกับอะตอมของออกซิเจนในซิลิกาโดยเกิดเปนหมูไฮดรอกซิล ซึ่งโปรตอนที่
เกาะติดบนสารประกอบอะลูมิโนซิลิเกตสามารถหลุดออกได ทําใหเกิดซีโอไลตที่มีสมบัติเปนกรด และเปนกรดที่เปน
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ของแข็ง แตเนื่องจากคุณสมบัติในดานความเสถียรและความคงทนตอไฮโดรเทอรมอล (hydrothermal stability) รวม
ไปถึงความสามารถในการตานการเกิดการสะสมของคารบอนที่ต่ํา จึงไดมีการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของซี
โอไลตโดยการแลกเปลี่ยนไอออนของโลหะ (ion exchange) กับโปรตอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรงปฏิกิริยาและ
ความจําเพาะ (selectivity) ตอการเกิดเอทิลีน  

แตอยางไรก็ตามการทดลองในหองปฏิบัติการ ไมสามารถทราบกลไกและสมบัติทางเทอรโมไดนามิกสของ
การเกิดปฏิกิริยาได ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลไกการเปลี่ยนเอทานอลเปนเอทิลีนผานปฏิกิริยาดีไฮ
เดรชันโดยใชซีโอไลตชนิด ZSM-5 และใชโมเดลขนาด 5T/72 เปนตัวแทนตัวเรงปฏิกิริยา ที่มีการดัดแปรดวยการ
แลกเปลี่ยนโปรตอนกับไอออนของโลหะโดยการคาํนวณทางเคมีควอนตัมที่ระดับ B3LYP /LanL2DZ  
 
อุปกรณและวิธีการ 
 คํานวณหาโครงสรางที่เหมาะสมของสารประกอบตางๆ ที่เกี่ยวของกับปฏิกิริยาดีไฮเดรชัน กระทําภายใต
การคํานวณทางเคมีควอนตัมดวยรับทฤษฎี B3LYP/LanL2DZ โดยโปรแกรม Gaussian 03 ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร
ภายใตระบบ Linux 
 คํานวณหาโครงสรางของสถานะแทรนซิชันของปฏิกิริยาทุกขั้นตอน ซึ่งคาพลังงานของแตละขั้นตอนคํานวณ
ไดจากพลังงานรวมโมเลกุลของโครงสรางที่เกี่ยวของกับขั้นตอนนั้นๆ คํานวณคาคงที่อัตราการเกิดปฏิกิริยา (k) โดย
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=   (kB คือคาคงที่ของโบลตสมันคา 1.3807×1023 J/K c คือแฟกเตอรความเขมขนมีคา 1 และ h 

คือคาคงที่ของแพลงคมีคา 6.626×1034Js) คํานวณคาคงที่สมดุลของการเกิดปฏิกิริยา (K) จากสมการ RT
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=  
และคาทางเทอรโมไดนามิกส ไดจากการคํานวณคาความถี่โมเลกุลของสารประกอบที่เกี่ยวของ ที่อุณหภูมิ 298.15 
เคลวิน ไดแกพลังงานเสรีกิบส (Gibbs Free Energy,G) และเอนทัลป (Enthalpy,H)  
 
ผลและวจิารณ 

กลไลการเกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนเอทานอลเปนเอทิลีนบนตัวเรงปฏิกิริยา M/ZSM-5 ในระบบยูนิวาเลนต
และไดวาเลนตเปนดังแสดงในรูปที่ 1 จากการเปรียบเทียบกลไกการเกิดปฏิกิริยาดีไฮเดรชันของเอทานอลในขั้น
สถานะแทรนซิชัน มีคาพลังงานการเกิดปฏิกิริยาและคาการเปลี่ยนแปลงทางเทอรโมไดนามิกสดังแสดงในตารางที่ 1 
การเกิดปฏิกิริยาดีไฮเดรชันของการเปลี่ยนเอทานอลเปนเอทิลีนบนซีโอไลต ที่ดัดแปรดวยไอออนระบบยูนิวาเลนต
ไดแก Au+, Ag+ และ Cu+ มีคาพลังงานกอกัมมันตเทากับ 34.41, 45.48 และ 45.09 kcal/mol ตามลําดับ สําหรับ
ไอออนระบบไดวาเลนต ไดแก Pt2+, Pd2+ และ Ni2+มีคาพลังงานกอกัมมันตเทากับ 38.91, 49.44 และ 48.85 
kcal/mol ตามลําดับ ซึ่งการแลกเปลี่ยนโปรตอนดวยไอออนของโลหะทําใหสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส (electronic 
properties) ของตัวเรงปฏิกิริยาซีโอไลตเปล่ียนไป ซึ่งมีผลตอความสามารถในการเรงและความจําเพาะตอการ
เกิดปฏิกิริยาของการเปลี่ยนเอทานอลเปนเอทิลีน ดังนั้นจากผลการคํานวณทางเคมีควอนตัมแสดงใหเห็นวาการ
แลกเปลี่ยนโปรตอนดวยไอออนของโลหะทอง (Au/ZSM-5) และ แพลทินัม (Pt/ZSM-5) มีความสามารถในการเรง
ปฏิกิริยา และมีความจําเพาะตอปฏิกิริยาการเปลี่ยนเอทานอลเปนเอทิลีนไดดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับ H/ZSM-5 
และ M/ZSM-5 ซึ่งสอดคลองกับคาคงที่อัตราการเกิดปฏิกิริยาโดยแสดงการเปรียบเทียบในรปูที่ 2 
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รูปที่ 1 แสดงกลไกการเกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนเอทานอลเปนเอทิลีนบน M/ZSM-5 (ก) ระบบยูนิวาเลนต เมื่อ M แทน 
Au+, Cu+และ Ag+ (ข) ระบบไดวาเลนต เมื่อ M แทน Pt2+, Pd2+และ Ni2+ 
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคาพลังงานกอกัมมันต  ( E‡∆ ) คาคงที่อัตราการเกิดปฏิกิริยา( 298k ) พลังงานของปฏิกิริยา
( E∆ ) เอนทัลป ( H∆ ) พลังงานเสรีของกิบส ( G∆ ) และคาคงที่สมดุล ( 298K ) ในขั้นสถานะแทรนซิชันของปฏิกิริยา
ดีไฮเดรชันที่ดัดแปรดวยโลหะชนิดตางๆ  

ปฏิกิริยา E‡∆  a 
298k

 b E∆ a 
298H∆

a 
298G∆

a 
298K  

ระบบยูนิวาเลนต       
INT1  →   TS-HZ   →  INT2 41.43 2.48×10-19 21.22 21.93 21.66 1.32×10-16 
INT1  →   TS-AgZ →  INT2 45.48 7.24×10-23 8.23 -8.23 -5.83 1.88×104 
INT1  →   TS-AuZ →  INT2 34.41 2.32×10-14 -22.87 -22.30 -21.05 2.70×1015 
INT1  →   TS-CuZ →  INT2 45.09 3.08×10-20 -12.43 -11.77 -11.47 2.56×108 
ระบบไดวาเลนต       
INT1  →   TS-PtZ →    INT2 38.91 5.69×10-16 26.08 -26.25 -23.99 3.86×1017 
INT1  →   TS-PdZ→   INT2 49.44 1.90×10-22 9.77 11.48 5.46 9.97×10-5 
INT1  →   TS-NiZ →   INT2 48.85 5.49×10-25 9.07 10.08 7.73 2.16×10-6 
a มีหนวยเปน kcal/mol  b มีหนวยเปน s-1 
 

(ก) 

(ข) 
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รูปที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางคาคงที่อัตราการเกิดปฏิกิริยา Log k ปรียบเทียบกับตัวเรงปฏิกิริยา M/ZSM-5  
 
สรุป 

การดัดแปรซีโอไลตดวยการแลกเปลี่ยนโปรตอนกับไอออนของโลหะ เรียงลําดับความสามารถในการเรง
ปฏิกิริยาและจําเพาะตอการเกิดปฏิกิริยาดีไฮเดรชันของการเปลี่ยนเอทานอลเปนเอทิลีนตามลําดับดังนี้  Au+> Cu+> 
Ag+ สําหรับซีโอไลตระบบยูนิวาเลนต และ Pt2+> Pd2+> Ni2+ สําหรับซีโอไลตระบบไดวาเลนต 
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การศึกษาเชิงทฤษฎีของปฏิกิริยาโอลิฟเนชันของสารประกอบคารบอนิลเรงปฏกิริยิาดวยคอป
เปอรออกไซดพิลลารเคลย 
Theoretical study of olefination reaction of carbonyl compounds catalyzed by copper oxide-
pillared clay 
 
ลลิตา นามเมือง1 นิปกา สุขภิรมย2 และวิทยา เรืองพรวิสุทธิ์2 
Lalita Nammueng1, Nipaka Sukpirom2 and Vithaya Ruangpornvisuti2 
 
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาปฏิกิริยาโอลิฟเนชันของ hydrazone ผลิตภัณฑคือ 1-(2,2-dichlorovinyl)-4-
chlorobenzene โดยใชคารบอนเตตระคลอไรดเปนสารรีเอเจนตและใชคอปเปอรออกไซดพิลลารเคลยเปนตัวเรง
ปฏิกิริยา ซึ่งการคํานวณทางเคมีควอนตัมใชวิธีทฤษฎีเดนซิตีฟงกชันที่ระดับ B3LYP โดยใชเบซิสเซตเปน LanL2DZ 
เพื่อศึกษากลไกการเกิดปฏิกิริยาโอลิฟเนชันทั้งในสภาวะแกสและในระบบที่มี DMSO เปนตัวทําละลาย ที่อุณหภูมิ 
298 K ผลจากการวิจัยพบวาขั้นที่ 5 เปนขั้นกําหนดอัตรา ทุกขั้นตอนของปฏิกิริยา คาพลังงาน สมบัติทางเทอรโม
ไดนามิกส คาคงที่อัตราการเกิดปฏิกิริยา คาคงที่สมดุลของทุกๆขั้นตอน ไดแสดงไวในงานวิจัยนี้ดวย 
คําสําคัญ : โอลิฟเนชัน คอปเปอรออกไซดพิลลารเคลย เดนซิตีฟงกชัน 
 
Abstract 

The olefination of hydrazone to produce 1-(2,2-dichlorovinyl)-4-chlorobenzene by using  
carbontetrachloride (CCl4) as the reagent and copper oxide pillared clay as the catalyst was investigated. 
Density functional theory (DFT) at the level of B3LYP using besisset as LanL2DZ was used to study 
mechanism of olefination in gas phase and in DMSO at 298 K. The result of this research was found that 
the 5th step was rate determining step. Energetics, thermodynamic properties, rate constants and 
equilibrium constants of all reaction steps were determined. All reaction steps of olefination are also 
reported. 
Keywords : olefination, copper oxide-pillared clay, DFT 
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ปฏิกิริยาโอลิฟเนชันของสารประกอบคารบอนิลเปนวิธีที่สะดวกเพื่อเปล่ียนรูปสารประกอบใหไดผลิตภัณฑ
เปนสารประกอบอัลคีน ผลิตภัณฑที่ไดจากปฏิกิริยาโอลิฟเนชันมีความสําคัญอยางมากในการสังเคราะหสารประกอบ
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ตัวเรงปฏิกิริยาเพื่อใหไดผลิตภัณที่ตองการจึงมีความสําคัญ ตัวเรงปฏิกิริยาที่สําคัญตัวหนึ่งที่มีการใชสําหรับปฏิกิริยา
โอลิฟเนชันคือ แรดินเหนียวชนิดมอนตโมริลโลไนตซึ่งมีหนวยโครงสรางพื้นฐานของซิลิเกตเคลยที่ประกอบดวยแผน
เททราฮีดรัล (Tetrahedral sheet) 2 แผน ที่เชื่อมตอกับแผนออกทาฮีดรัล (Octahedral sheet) 1 แผน ดวยอะตอม
ของออกซิเจนที่อยูตรงยอดของแผนเททราฮีดรัล (2:1 Layer type, T:O:T) มอนตโมริลโลไนตเปนวัสดุที่ไดจาก
ธรรมชาติ หางาย และมีราคาถูก แตเนื่องจากตัวเรงปฏิกิริยาชนิดนี้ยังมีประสิทธิภาพในการเรงปฏิกิริยาที่ต่ําอยูจึงไดมี
การพัฒนาตอเพื่อปรับปรุงสมบัติของแรดินเหนียวดวยการโดปสารละลายของโลหะเขาไปในระหวางชั้นของโครงสราง 
และเปลี่ยนใหอยูในรูปของโลหะออกไซดเพื่อเปนการเพิ่มพื้นที่ผิวและความเปนกรด ซึ่งสารที่ไดเรียกวาพิลลารเคลย 
(Pillared Clay) ถึงแมวาจะมีผูทําการทดลองในหองปฏิบัติการเกี่ยวกับตัวเรงปฏิกิริยาที่ใชในการทดลองปฏิกิริยาโอ
ลิฟเนชันอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามการทดลองในหองปฏิบัติการไมสามารถระบุกลไกและสมบัติทางเทอรโม
ไดนามิกสของการเกิดปฏิกิริยาได ดวยเหตุนี้จึงจําเปนตองใชการคํานวณทางเคมีควอนตัมในการรวมอภิปรายโดย
งานวิจัยนี้เปนการศึกษากลไกการเกิดปฏิกิริยา และสมบัติทางเทอรโมไดนามิกสของปฏิกิริยาโอลิฟเนชันของ
สารประกอบคารบอนิลโดยใชคอปเปอรออกไซดพิลลารเคลยเปนตัวเรงปฏิกิริยาดวยวิธีการคํานวณทางเคมีควอนตัม
โดยวิธี B3LYP/LanL2DZ 
 
อุปกรณและวิธีการ 
 การคํานวณหาโครงสรางที่เหมาะสมของสารประกอบตางๆที่เกี่ยวของกับปฏิกิริยาโอลิฟเนชันกระทําภายใต
การคํานวณทางเคมีควอนตัมดวยระดับทฤษฎี B3LYP/LanL2DZ โดยใชโปรแกรม Gaussian 03 ที่ติดตั้งบน
คอมพิวเตอรระบบ Linux  
 การคํานวณหาโครงสรางของสถานะแทรนซิชันของปฏิกิริยาทุกขั้นตอน คาพลังงานของแตละขั้นตอน
คํานวณไดจากพลังงานรวมโมเลกุลของโครงสรางที่เกี่ยวของกับขั้นตอนนั้นๆ คาคงที่อัตราการเกิดปฏิกิริยา (k) ของ
แตละขั้นตอนคํานวณโดยสมการ 

‡G
B RTk Tk e
hc

∆
−

=   เมื่อ kB (Boltzmann’s constant) = 1.3807x1023 JK-1, c 

(concentration factor) = 1 และ h (Planck’s constants) = 6.626x1034Js คาคงที่สมดุลของการเกิดปฏิกิริยา (K) 
คํานวณโดยสมการ

G
RTK e
∆

−
=  และคาทางเทอรโมไดนามิกสไดแกพลังงานเสรีกิบส (Gibbs Free Energy,G) และ

เอนทัลป (Enthalpy,H) ซึ่งคํานวณเนื่องจากคาความถี่โมเลกุลของสารประกอบที่เกี่ยวของ ณ อุณหภูมิ 298.15 K  
 
ผลและวจิารณ 

โครงสรางโมเลกุลของสปชีส (species) ที่เกี่ยวของกับปฏิกิริยาโอลิฟเนชันไดแสดงไวในรูปที่ 1 กลไกการ
เกิดปฏิกิริยาโอลิฟเนชันซึ่งมีคาพลังงานการเกิดปฏิกิริยาและคาการเปลี่ยนแปลงทางเทอรโมไดนามิกสในสภาวะแกส 
แสดงในตารางที่ 1 พบวาคาพลังงานกอกัมมันตในขั้นที่ 5 เทากับ 89.12  kcal/mol  ซึ่งมีคามากที่สุดและมีคาคงที่
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเทากับ 2.09×10-52 s-1 ซึ่งเปนขั้นที่เกิดไดชาที่สุดแสดงวาขั้นที่ 5 เปนขั้นกําหนดอัตรา ดังแสดง
คาพลังงานการเกิดปฏิกิริยาโอลิฟเนชันและคาการเปลี่ยนแปลงทางเทอรโมไดนามิกสดังแสดงในในตารางที่ 1 และมี
คาคงที่อัตราการเกิดปฏิกิริยาเทากับ 1.16x10-62 s-1 ในระบบที่มี DMSO เปนตัวทําละลาย ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1 แสดงพลังงานกอกัมมันต  ( ‡E∆ ) คาคงที่อัตราการเกิดปฏิกิริยา ( 298k ) พลังงานของปฏิกิริยา ( E∆ )        
เอนทัลป ( H∆ ) พลังงานเสรีของกิบส ( G∆ ) และคาคงที่สมดุล (

298K ) แตละขั้นของปฏิกิริยาโอลิฟเนชันในสภาวะ
แกส 

Reaction E‡∆
 a,b 298k

c E∆  a 
298H∆

 a 
298G∆

 a 
298K  

Initiation step:       
1 + 2 → 1···2 - - -3.45 -3.02 4.72 3.48x10-4 
1···2 → TS1 → 3 29.75 1.56x10-11 -1.21 -2.39 1.66 6.04x10-2 
3 → TS2 → 4 + 5 38.36 6.05x10-16 0.10 1.35 -9.41 7.92x106 
Dehydrogenation step:       
5 + 6 → 5···6 - - -39.65 -38.93 -28.20 4.71x1020 
5···6 → TS3 → H2 + 8 89.12 2.09x10-52 39.49 40.93 32.38 1.83x10-24 
8 → TS4 → 9 19.94 1.79x10-1 5.59 6.13 5.11 1.79x10-4 
9 → TS5 → 11 + N2 35.14 2.97x10-14 -2.58 -1.99 -11.57 3.05x108 
Chlorination step:       
11+12 → 11···12 - - -2.76 -1.82 4.41 5.85x10-4 
11···12 → TS6 → 13 38.48 3.39x10-14 35.08 35.58 33.41 3.21x10-25 
13 → TS7 → 14 2.08 1.18x108 -46.77 -47.83 -42.35 1.10x1031 
14 →  15  -  -20.22 -19.68 -21.20 3.50x1015 
Desorption step:       
17 → TS8→ 18 4.96 9.97 x 108 -3.81 -3.82 -3.86 6.79 x 102 

18→ 19d - - -2.45 -2.84 -1.14 6.88 x 100 

19d → 6 +Cl2 - - 30.52 30.03 21.06 3.66 x 10-16 

a มีหนวยเปน kcal/mol b พลังงานกอกัมมันต c มีหนวยเปน s-1 d สถานะดับเบลต็ 
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ตารางที่ 2 แสดงพลังงานเสรีของกิบส ( G∆ ) และคาคงที่อัตราการเกิดปฏิกิริยา ( 298k ) ในระบบที่มี DMSO เปนตัว
ทําละลาย  

Reaction ‡G∆∆
a,b 

298k
c 

Initiation step:   
1 + 2 → 1···2 - - 
1···2 → TS1 → 3 26.63 1.88x10-7 
3 → TS2 → 4 + 5 41.71 1.66x10-18 
Dehydrogenation step:    
5 + 6 → 5···6 -  - 
5···6 → TS3 → H2 + 8 101.94 1.16x10-62 
8 → TS4 → 9 24.71 4.57x10-6 
9 → TS5 → 11 + N2 40.61 1.06x10-17 
Chlorination step:    
11+12 → 11···12 - - 
11···12 → TS6 → 13 44.35 1.91x10-20 
13 → TS7 → 14 0.33  3.57x1012 
14 →  15  -  
Desorption step:   
17 → TS8→ 18 5.80 3.48 x 108 

18 → 19d - - 
19d → 6 +Cl2 - - 

a มีหนวยเปน kcal/mol b พลังงานกอกัมมันต c มีหนวยเปน s-1 d สถานะดับเบลต็ 

 
 
รูปที่ 1 แสดงโครงสรางโมเลกุลของสปชีสตางๆ ที่เกี่ยวของกับปฏิกิริยาโอลิฟเนชัน 
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สรุป 
จากการคํานวณโครงสรางทางเคมีควอนตัมของการศึกษากลไกการเกิดปฏิกิริยาโอลิฟเนชันระหวาง          

4-Chlorobenzaldehyde และ hydrazine โดยมีคารบอนเตตระคลอไรดเปนรีเอเจนตและใชคอปเปอรออกไซดพิลลาร
เคลยเปนตัวเรงปฏิกิริยาโดยใชวิธี B3LYP/LanL2DZ พบวาทั้งในสภาวะแกสและในระบบที่มี DMSO เปนตัวทํา
ละลายมีขั้นกําหนดอัตราคือ 5···6 → TS3 → H2 + 8  
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การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเกิดเชลแล็กทาเลตในสภาวะของแข็ง 
Study of factors affecting solid state formation of shellac phthalate 
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บทคัดยอ 

จุดประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการสังเคราะหเชลแล็กทาเลตดวยปฎิกิริยาที่ปราศจาก
ตัวทําละลายอินทรียทั้งในดานผลของการบดและผลของอุณหภูมิตอการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชั่น โดยบดผสม
เชลแล็กและทาลิกแอนไฮไดรดที่ระยะเวลาตางกัน จากนั้นนําสารที่ไดไปใหความรอนที่อุณหภูมิตางกันเปนเวลา  30 
นาที ทําการตรวจสอบสารที่ไดดวยอินฟราเรดสเปกโทรสโกป (FTIR) และการวิเคราะหคุณสมบัติทางความรอน 
(DSC)  ผลการศึกษาพบวา FTIR สเปกตราของสารที่บดดวยระยะเวลาตางกันไมมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจน แสดงให
เห็นวา การบดไมมีผลโดยตรงตอการเกิดปฏิกิริยา  ในขณะที่เมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการอบ FTIR สเปกตราของสารจะมี
การเปลี่ยนแปลงชัดเจนโดยสังเกตจากพีกที่เกิดจากคารบอนิลของเอสเทอรและอะโรมาติกของหมูทาลิล แสดงใหเห็น
วาการเพิ่มอุณหภูมิมีผลทําใหเกิดปฎิกิริยาเอสเทอริฟเคชั่น ซึ่งสอดคลองกับผลจาก DSC ที่พบวาคาเอนทาลปมี
แนวโนมลดลงเนื่องจากถูกใชในการทําปฏิกิริยา กลาวโดยสรุปการเกิดเชลแล็กทาเลตนั้นปจจัยสําคัญที่สงผลตอ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาโดยตรงคืออุณหภูมิที่ใชในการอบ  สวนการบดนั้นถึงแมจะไมชวยใหเกิดปฏิกิริยาไดโดยตรงแต
นาจะชวยสงเสริมใหเกิดปฏิกิริยาไดงายขึ้นเนื่องจากเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสในการทําปฏิกริยาระหวางเชลแล็กและทาลิก
แอนไฮไดรด  
คําสําคัญ : เชลแล็ก ทาลิกแอนไฮไดรด ปฏิกิริยาที่ปราศจากตัวทําละลายอินทรีย 
  
Abstract 
 The objective of this study was to investigate the effect of grinding and annealing on formation of 
shellac phthalate syntheses through organic solvent-free reaction. Shellac was co-ground with phthalic 
anhydride by planetary ball mill. The ground mixtures were then annealed at various temperatures for      
30 minute. The ground mixtures and the heat-activated mixtures were characterized by FTIR 
spectroscopy and thermal analysis (DSC). The FTIR spectra of the ground mixtures were not changed. 
The result indicated that grinding did not directly affect the solid state formation. However, FTIR spectra 
of annealed mixture were significantly changed as indicated by the carbonyl stretching of ester and 
bending of phthalyl group. The result suggested the solid state esterification. In addition, the DSC peak of 
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phthalic anhydride was decreased as increasing annealing temperature, suggesting the utilization of 
phthalic anhydride in the reaction.  In conclusion, annealing temperature should be the important factor 
that affected the solid state formation of shellac phthalate. 
Keywords : shellac; phthalic anhydride; solvent-free reaction 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

เชลแล็ก (shellac) เปนสารพอลิเมอรจากธรรมชาติ ซึ่งไดจากการสกัดเรซินจากสารคัดหลั่งของแมลงครั่ง 
โดยประเทศไทยสงออกครั่งเม็ดเปนอันดับ 2 ของโลก จึงจัดวาเปนสารจาก ธรรมชาติที่มีมากและพรอมจะนํามา
พัฒนา  ในทางเภสัชกรรมนั้นนิยมนําเชลแล็กมาเคลือบเม็ดยาเพื่อวัตถุประสงคหลัก 2 ประการคือเพื่อปองกันการซึม
ผานของน้ําและเพื่อใหยาแตกตัวในลําไส (Cole et al., 2002)  อยางไรก็ตามในปจจุบันมีการนําเชลแล็กมาใชเพื่อ
วัตถุประสงคดังกลาวลดลง  เนื่องจากปญหาสําคัญคือ ปญหาความคงตัว และปญหาการละลาย โดยเชลแล็กเริ่ม
ละลายที่ pH มากกวา 7  จึงทําใหยาเม็ดที่เคลือบดวยเชลแลก็มีการแตกตัวและละลายไดนอยในลําไสเล็ก จึงมีความ
พยายามแกไขปญหาดวยวิธีการตางๆ    เชน การทําปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสบางสวน (Limmatvapirat et al., 2004) 
หรือการเตรียมในรูปเกลือ (Limmatvapirat et al., 2007) เปนตน ซึ่งสามารถแกปญหาความคงตัวและการละลายได
บางแตในสวนการละลาย  ที่ pH ต่ํากวา 7.0 ยังมีคาการละลายที่นอย ในการศึกษาครั้งกอนไดมีการปรับปรุง
โครงสรางของเชลแล็กโดยทําปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันกับซักซินิกแอนไฮไดรดซึ่งพบวาสามารถลด pH ทีเริ่มละลายลง
ได (Limmatvapirat et al., 2008) ในการศึกษาครั้งนี้จะใชทาลิกแอนไฮไดรดที่มีโครงสรางใหญมากขึ้นพื่อทดสอบ
เปรียบเทียบ โดยในการสังเคราะหเชลแล็กทาเลตนั้น ผูวิจัยเลือกใชปฎิกิริยาที่ปราศจากตัวทําละลายอินทรียที่เปน
อันตราย โดยใชการบดรวมกับการใหความรอนในการทําใหเกิดปฏิกิกริยา ซึ่งถือวาเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพและมี
ความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม(Toda, 2002)  ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของในการเตรียมเชลแล็กทาเลต ใน
ดานผลของการบดและอุณหภูมิตออัตราการกิดปฏิกิริยา เพื่อใหไดสภาวะที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการ
เตรียมเชลแล็กทาเลตตอไป 

 
อุปกรณและวิธีการ 

เตรียมสารผสม (physical mixture) ระหวางเชลแล็ก (SHL) กับทาลิกแอนไฮไดรด (PHT)  ในสัดสวนโดย
โมลเทากับ 1:4  นําไปบดดวยเครื่อง planetary ball mill (Retsch, PM100) เปนเวลา 90 นาที  เก็บตัวอยางสาร     
ทุก   5 นาที จากนั้นนําสารที่ผานการบดแลว (ground mixture, GM) ไปเรงปฏิกิริยาในตูอบ (Heraeus, UT 6760)    
ที่อุณหภูมิ  40 ,  50 , 60 , 70 , 80 , 100 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที  โดยสารภายหลังการอบ (annealed mixture,  
AM) จะถูกนําไปลางกรดสวนเกินออกดวยน้ํา สารที่ไดในขั้นตอนตางๆ จะนําไปศึกษาโดยการวิเคราะหดวย
อินฟราเรดสเปกโทรสโกป (FTIR,  Nicolet 4700) และวิเคราะหคุณสมบัติทางความรอนของสารดวย differential 
scanning calorimetry, (Perkin Elmer, Pyris ) 
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ผลและวจิารณ 
ในงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยนําเชลแล็กมาทําปฏิกิริยากับทาลิกแอนไฮไดรด เพื่อสังเคราะหเชลแล็กทาเลตโดย    

ใชกระบวนการที่ปราศจากการใชตัวทําละลายอินทรียที่เปนอันตราย   โดยมุงความสนใจไปที่ปจจัยที่เกี่ยวของในการ 
เกิดปฏิกิริยาซึ่งในที่นี้ ไดแก ผลของการบดและผลของอุณหภูมิที่ใชในการเรงปฏิกิริยา ซึ่งปรากฏผลดังตอไปนี้ 
 

ผลของระยะเวลาในการบดตอการเกิดปฏิกิริยา พบวาสารผสมที่ผานการบดมีลักษณะเปนผงละเอียด   
สีน้ําตาลออน และเมื่อนําไปวิเคราะหดวย  FTIR สเปกโทรสโกปซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชในการตรวจหาโครงสรางของสาร
ที่เกิดจากการทําปฏิกิริยาระหวางเชลแล็กและทาลิกแอนไฮไดรด  จากผลการทดลอง   พบวาสเปกตรัมที่ไดจากสาร
ผสมที่บดดวยระยะเวลาตางๆ นั้น ไมแตกตางจากสเปคตรัมของ physical mixture จึงอาจกลาวไดวาการบดนาจะ   
ไมมีผลตอการเกิดปฏิกิริยาโดยตรง (รูปที่ 1) 

 
 

รูปที่ 1 ผลของการบดตอ FTIR สเปกตราของ SHL-PHT  (SHL : Shellac, PHT : Phthalic anhydride,  
PM : Physical mixture, GM : Ground mixture of SHL:PHT, mole ratio = 1:4) 

 

Differential scanning calorimetry (DSC) เปนการวิเคราะหคุณสมบัติทางความรอนของสารดวยการวัด
คาพลังงานความรอน และอุณหภูมิที่เปล่ียนแปลงไป  ซึ่งสามารถนํามาตรวจสอบปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นได  จากผล
การทดลองพบวามีเอนโดเทอมิกพีกที่ประมาณ  60 และ 125 องศาเซลเซียส ซึ่งเกิดจากการหลอมเหลวของเชลแล็ก
และทาลิกแอนไฮไดรดตามลําดับ ซึ่งคาเอนทาลปของสารที่บดที่ระยะเวลาตางๆ มีคาไมเปล่ียนแปลงมากนัก อยางไร       
ก็ตามพบวาเมื่อเพิ่มระยะเวลาบดนานขึ้น คาเอนทาลปมีแนวโนมลดลงเล็กนอย  ซึ่งคาดวาเกิดจากผลของความรอน
ที่เกิดขึ้นในระหวางการบดสงผลเรงปฏิกิริยาไดบางสวน (รูปที่ 2) 

 
รูปที่ 2 ผลของการบดตอ DSC เทอรโมแกรมของ SHL-PHT  
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ผลของอุณหภูมิในการอบตอการเกิดปฏิกิรยิา จากผลการทดลอง เมื่อนําสารผสมระหวางเชลแล็กและ
ทาลิกแอนไฮไดรดไปอบที่อุณหภูมิตางๆ นาน 30 นาที พบวาลักษณะทางกายภาพของสารมีการเปลี่ยนแปลง คือ 
สารผสมมีสีน้ําตาลเขมขึ้นและมีการจับตัวเปนกอนแข็ง โดยสารที่อบที่อุณหภูมิ 80 และ 100 องศาเซลเซียส จะพบ
การหลอมอยางชัดเจน นอกจากนี้พบวา FTIR สเปรกตรัมมีการเปลี่ยนแปลง กลาวคือ  Absorbance ของพีกที่
ตําแหนง 1720 cm-1 ซึ่งแสดงถึง C=O stretching มากขึ้นหลังจากใหความรอน (โดยเทียบกับ Absorbance ของพีก
ที่ตําแหนง 2931 cm-1 ที่เกิดจาก C-H stretching) นอกจากนี้ยังพบพีกใหมที่ตําแหนง 746 cm-1 ซึ่งแสดงถึง out of 
plane bending ของ C-H ซึ่งเปนหมูฟงกชั่นของหมูทาลิลจึงเปนการยืนยันไดวาเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชั่นขึ้นจริง
เมื่อเพิ่มความรอนใหกับสารผสม โดยคา Absorbance ratio ของตําแหนง 1720 cm-1 และ 2931 cm-1 ของสารผสมที่
อบที่อุณหภูมิ 40, 50, 60, 70,  80 และ 100 องศาเซลเซียส มีคาเทากับ 1.18, 1.17, 1.41, 1.44, 1.40 และ 2.17 
ตามลําดับ  ซึ่งจะเห็นไดวามีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อใชอุณหภูมิสูงขึ้น (รูปที่ 3) 

 
รูปที่ 3 ผลของการใหความรอนตอ FTIR สเปกตราของ SHL-PHT  ( AM : Annealed mixture ) 
สําหรับขอมูลที่ไดจาก DSC จะสอดคลองกับผลของ FTIR กลาวคือเมื่อเพิ่มอุณหภูมิที่ใชในการอบสาร     

เอนทาลปของพีกที่เกิดจากทาลิกแอนไฮไดรดมีคาลดลงอยางชัดเจนเนื่องจากถูกใชในการทําปฏิกิริยายืนยันการเกิด
เชลแล็กทาเลตหลังการใหความรอน (รูปที่ 4) 

 
รูปที่ 4 ผลของการใหความรอนตอ DSC เทอรโมแกรมของ SHL-PHT 

 

สรุป 
ปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันระหวางเชลแล็กและทาลิกแอนไฮไดรด  

ในสภาวะปราศจากตัวทําละลายอินทรียที่เปนอันตรายนั้น  ไดแก อุณหภูมิที่ใชในการเรงปฏิกิริยา  โดยพบวาจะ
เกิดปฏิกิริยาสมบูรณขึ้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิที่ใชในการอบ สําหรับปจจัยดานการบดนั้น พบวามีผลเพียงเล็กนอยตอ
อัตราการเกิดปฏิกิริยา อยางไรก็ตามการบดนาจะมีสวนชวยสงเสริมใหเกิดปฏิกิริยาไดเร็วขึ้น  เนื่องจากการบดจะชวย
เพิ่มพื้นผิวสัมผัสระหวางสารผสมทั้งสองใหมากขึ้น 
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การสกัด ความคงตัวและการประยุกตใชสีผสมอาหารจากธรรมชาติที่เตรียมจาก 
ผลแกวมังกรแดง 
Extraction, stability and application of natural food-dye prepared from red dragon fruit 
 
งามศิลป  กาบทอง1 ศิริกัญญา  ล้ิมประเสริฐศรี2 มนตรี  งามม3ี  และพรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ1์ 
Ngamsil  Kabthong1 , Sirikanya  Limprasertsri2 , Montree  Ngammee3 and Pornsak  Sriamornsak1 
 
บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําสีที่สกัดไดจากเนื้อและเปลือกผลแกวมังกรแดงมาประยุกตใชในการ
เปนสารแตงสีสําหรับแปงขาวเจาและแปงสาลี รวมถึงการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความคงตัวของสี ไดแก ความเปน
กรด-ดาง แสง อุณหภูมิ การสกัดสีเนื้อแกวมังกรแดงทําโดยวิธีการคั้นที่ความเขมขนรอยละ 50, 75 และ 100 โดย
น้ําหนัก  ในสวนเปลือกใชวิธีการคั้น วิธีแชน้ํา ที่ความเขมขนรอยละ 25, 50 และ 75 โดยน้ําหนัก วิธีการสกัดดวย 
Soxhlet extractor และวิธีการสกัดดวยแอลกอฮอล  95% นําสีที่ไดไปผสมกับแปงขาวเจาและแปงสาลี  ผลการ
ทดลองพบวาความเปนกรด-ดาง แสงและอุณหภูมิไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสีของแกวมังกรแดงมากนักแตมีผลกับ
ลักษณะทางกายภาพของน้ําสีที่เตรียมได ผลิตภัณทแปงยอมสีจากแปงสาลีจะใหโทนสีที่เขมกวาผลิตภัณฑแปงยอม
สีจากแปงขาวเจาในทุกความเขมขนและสีจากเนื้อแกวมังกรแดงที่ความเขมขนรอยละ 100 โดยน้ําหนัก ไดโทนสีที่
ใกลเคียงกับสีจากเนื้อแกวมังกรแดงมากที่สุด แปงยอมสีจากเปลือกสกัดดวยแอลกอฮอลไดแปงสีแดงเขม สวนสีที่ได
จากเปลือกแกวมังกรแดงทั้งวิธีคั้นและวิธีแชน้ําใหสีแดงแกมมวงแตเมื่อนํามาผสมกับแปงทั้งสองชนิดไมปรากฏสี ใน
การสกัดดวย Soxhlet extractor ไดสารละลายสีเหลืองน้ําตาล การศึกษาความคงตัวของสีแปงทั้งสองชนิดที่สภาวะ
ตาง ๆ เมื่อเก็บไวนาน 4 เดือนพบวามีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก ดังนั้นสีที่สกัดไดนี้มีศักยภาพในการเปนสารแตงสีใน
ผลิตภัณฑแปงขาวเจาและแปงสาลีได 
คําสําคัญ  : สีธรรมชาติ สีผสมอาหาร แกวมังกรแดง แปง 
 
Abstract 

The objectives of this study were to prepare red dragon fruit (Hylocereus undatus) crude extract 
intended for coloring rice flour and wheat flour and to evaluate the effects of pH, light and temperature on 
the properties of the extracted color. The color from red dragon fruit flesh was prepared by squeezing at 
the concentration of 50, 75 and 100% w/w. The color from the skin of red dragon fruit was prepare by 
squeezing or soaking in the water at the concentration of  25, 50 and 75% w/w. The fruit skin was also 
extracted by Soxhlet extractor or with 95% alcohol. The extracted color was mixed with rice flour or wheat 
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flour. The results showed that pH, light, and temperature had no effect on the change of color but 
influence the physical properties of the prepared juices. The colored wheat flour had darker tone than the 
colored rice flour in all concentrations. The red dragon fruit flesh extract (100% w/w) showed the color 
tone close to the original flesh fruit. The flour which was colored with the alcohol extract, demonstrated a 
dark tone color. The color of the extracts from red dragon fruit skin, prepared by squeezing, was purple 
but changed to colorless when mixing with flours. The color of the extracts, by soxhlet extraction, was 
yellow-brown. The stability study of colored flours at various conditions for 4 months showed a slightly 
change of color. In conclusion, the extracted color has a potential to be used as colorant in rice flour or 
wheat flour products. 
Keywords : Natural dye, Food dye, Hylocereus undatus, Flour. 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

แกวมังกรแดง (Hylocereus undatus) มีคุณคาทางอาหารมาก เพราะมีสวนผสมของวิตามินซี ฟอสฟอรัส 
โปรตีน และแคลเซียมที่กระตุนการทํางานของรางกายไดอยางมีประสิทธิภาพ ปองกันโรคความดันโลหิตสูง มีไฟเบอร
มาก กากใยสูง และยังลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งได (กนกเนตร, 2550) มีสารประกอบฟโนลิก (phenolic 
compound) มีสารตานอนุมูลอิสระ จําพวกฟลาโวนอยด เบตาไซยานิน และมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเนื้องอก
ประเภทเมลาโนมา (melanoma cell) (Wu et al., 2006)  แกวมังกรแดงมีฤทธิ์หามเลือด ชวยใหเลือดหยุดไหลเร็วขึ้น 
จึงลดความเปราะแตกงายของหลอดเลือด รักษาอาการทองรวง ตอตานเชื้อจุลินทรีย ตอตานไวรัส รักษาบาดแผล 
ตอตานเนื้องอก ลดการอักเสบ มีน้ําตาลจําพวกกลูโคส ฟรุกโตส และโอลิโกแซคคาไรด ซึ่งโอลิโกแซคคาไรดผสม 
(mixed oligosaccharides) ซึ่งพบวาไมถูกยอยสลายดวยกรดในกระเพาะอาหารและเอนไซมอะไมเลส  และกระตุน
การเจริญของแบคทีเรียจําพวกแลคโตบาซิลลัส (lactobacilli) (Wichienchot et al., 2008) นอกจากนี้แกวมังกรแดง
ยังมีคุณสมบัติชวยลดไขมันจําพวกไตรกลีเซอไรดและคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแนนต่ําในเลือดไดและยังมีแคลอ
ร่ีต่ํา (สุรชาติ, 2552) แกวมังกรแดงจะมีสารมิวซิเล็จ (mucilage) มีคุณสมบัติชวยในระบบการขับถาย ชวยควบคุม
น้ําหนัก บรรเทาอาการโรคเบาหวาน (สุรพงษ, 2545) การศึกษานี้มุงหวังการสกัดสีจากเนื้อและเปลือกผลแกวมังกร
แดงและศึกษาคุณลักษณะของสีที่จะใชประโยชนในการเปนสารแตงสีสําหรับแปงทําขนม และปจจัยที่มีผลตอความ
คงตัวของสใีนแปงที่จะนํามาพัฒนา ไดแก ผลของความเปนกรด ผลของแสง ผลของอุณหภูมิ เปนตน 

 
อุปกรณและวิธีการ 
 การสกัดสีเนื้อแกวมังกรแดงทําโดยวิธีการคั้นทําใหเจือจางที่ความเขมขนรอยละ 50,75 และ 100 โดย
น้ําหนัก และทําใหเขมขนภายใตเครื่องระเหยภายใตความดันต่ํา (Rotary evaporator )ที่ความเขมขนรอยละ 25, 50 
และ 75 โดยน้ําหนัก ในสวนเปลือกจะใชวิธีการคั้นและวิธีแชน้ํา ที่ความเขมขนรอยละ 25, 50 และ 75 โดยน้ําหนัก นํา
น้ําสีที่เตรียมไดไปทดสอบความคงตัวในสภาวะกรด-ดาง ตัวรีดิวซ ตัวออกซิไดซและออกซิเดชั่น แยกทดสอบการเก็บ
รักษาในที่มืด ที่สวาง ที่อุณหภูมิหองและแชเย็น ในสวนเปลือกนํามาอบแหงที่ 50 องศาเซลเซียส บดใหละเอียดนําไป
สกัดดวยวิธี Soxhlet extraction โดยใช  hexane, dichloromethane, ethyl –acetate และ methanol ตามลําดับเปน
ตัวทําละลาย และอีกสวนหนึ่งสกัดดวยแอลกอฮอล  95% สารสกัดที่ไดนํามากรอง ทําใหเขมขนภายใตเครื่องระเหย
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ภายใตความดันต่ํา นําสารสกัดที่ไดไปผสมกับแปงขาวเจาและแปงสาลีดวยเทคนิคการผสมแบบ geometric dilution 
นําผลิตภัณฑแปงที่ไดอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 3 ชั่วโมงและอบที่ 70 องศาเซลเซียส 1.5 ชั่วโมง เก็บใสขวด
พลาสติกใสและพลาสติกขุนเพื่อทําการทดสอบความคงตัวของสี โดยใชเครื่องวัดคาเม็ดสีโดยใชเทคนิค image 
analysis นําผลิตภัณฑแปงยอมสีที่ไดวิเคราะหหาเชื้อรา ยีสต และจุลินทรีย นําผลิตภัณฑแปงขาวเจายอมสีมาทํา
ขนมบัวลอยเปรียบเทียบกับแปงขาวเจาที่ผสมสีผสมอาหารมาตรฐาน และนําผลิตภัณฑแปงสาลียอมสีมาทําแปงโดว
เปรียบเทียบกับแปงสาลีที่ผสมสีผสมอาหารมาตรฐาน 
 
ผลและวจิารณ 

การสกัดสีจากเนื้อและเปลือกผลแกวมังกรแดงในทุก ๆ ความเขมขน และทุกสภาวะ ผลการทดลองพบวา
ความเปนกรด-ดาง แสงและอุณหภูมิไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสีของแกวมังกรแดงมากนักแตมีผลกับลักษณะทาง
กายภาพของน้ําสีที่เตรียมได ในการสกัดดวย Soxhlet extractor ไดสารละลายสีเหลืองน้ําตาลในทุกตัวทําละลาย 
เปลือกที่สกัดดวยแอลกอฮอล  95% จะไดสารสกัดสีแดงเขมและปราศจากมิวซิเลจ ผลิตภัณทแปงยอมสีจากแปงสาลี
จะใหโทนสีที่เขมกวาผลิตภัณฑแปงยอมสีจากแปงขาวเจาในทุกความเขมขน และสีจากเนื้อแกวมังกรแดงที่ทําให
เขมขนจะไดผลิตภัณฑแปงยอมสีที่เขมมากกวาแปงยอมสีจากเนื้อคั้น สีจากเนื้อแกวมังกรแดงที่ความเขมขนรอยละ 
100 โดยน้ําหนัก ไดโทนสีที่ใกลเคียงกับสีจากเนื้อแกวมังกรแดงมากที่สุด แปงยอมสีจากเปลือกสกัดดวยแอลกอฮอล
ไดแปงสีแดงเขม สวนสีที่ไดจากเปลือกแกวมังกรแดงทั้งวิธีคั้นและวิธีแชน้ําใหสีแดงแกมมวงใสแตเมื่อนํามาผสมกับ
แปงทั้งสองชนิดไมปรากฏสี ทั้งนี้เปนเพราะวาสารสกัดสีที่ไดมีความเขมขนของสีนอยและเบตาไซยานินมีความคงตัว
นอยเมื่อผานกระบวนการการทําใหแหง การวิเคราะหหาเชื้อรา ยีสต และจลิุนทรีย พบวามีการปนเปอนของเชื้อราเสน
ใยที่เปนราทั่วไปในอากาศ ซึ่งไมเปนเชื้อที่กอโรค ไมพบเชื้อยีสตและจากการวิเคราะหการปนเปอนเชื้อจุลินทรีย พบวา
ผลิตภัณฑปนเปอนเชื้อจุลินทรียในปริมาณไมเกินมาตรฐาน การศึกษาความคงตัวของสีแปงทั้งสองชนิดที่สภาวะตาง 
ๆ เมื่อเก็บไวนาน 4 เดือนพบวามกีารเปลี่ยนแปลงนอยมาก  

แปงอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซยีส
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เก็บในขวดขุนเปนเวลา 4 เดือน (แปงขาวจาว)

เร่ิมตน (แปงสาลี)
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เก็บในขวดขุนเปนเวลา 4 เดือน (แปงสาลี)

 
                                                                              (ก) 

แปงอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซยีส
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รูปที่ 1 ความคงตัวของสีของแปงขาวเจาและแปงสาลีที่ผสมสารสกัดแกวมังกรแดงที่อณุหภูมิตาง ๆ      (ก) 
เนื้อแกวมังกรแดงผสมแปงขาวเจาและแปงสาลี อบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส   (ข) เนื้อแกวมังกรแดงผสมแปงขาว
เจาและแปงสาลี อบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส   (1,2,3 คือ ทําใหเจือจางเหลือความเขมขน 50,75 และ 100 %  
และ 4, 5, 6 คือ ระเหยน้ําออกไป 25, 50 และ 75 % ตามลําดับ) 

 และเมื่อนําไปทําขนมบัวลอยและแปงโดวผลิตภัณฑแปงยอมสีจะใหสีที่สดกวาเมื่อยังเปนผงแปง โทนสีที่ได
จะมีความนุมนวลมากกวาการใชสีผสมอาหารมาตรฐาน   

 
สรุป 
 จากการศึกษาการสกัดสีจากผลแกวมังกรแดงเพื่อนํามาประยุกตใชกับแปงขาวเจาและแปงสาลี พบวา ผลิต
ภัณทแปงยอมสีจากแปงสาลีจะใหโทนสีที่เขมกวาผลิตภัณฑแปงยอมสีจากแปงขาวเจาในทุกความเขมขนและสีจาก
เนื้อแกวมังกรแดงที่ความเขมขนรอยละ 100 โดยน้ําหนัก ไดโทนสีที่ใกลเคียงกับสีจากเนื้อแกวมังกรแดงมากที่สุด แปง
ยอมสีจากเปลือกสกัดดวยแอลกอฮอลไดแปงสีแดงเขม สวนสีที่ไดจากเปลือกแกวมังกรแดงทั้งวิธีคั้นและวิธีแชน้ําไม
ปรากฏสีเมื่อผสมกับแปงทั้งสองชนิด ในการสกัดดวย Soxhlet extractor ไดสารละลายสีเหลืองน้ําตาล จึงสรุปไดวา
วิธีการนี้ไมสามารถสกัดสีจากเปลือกแกวมังกรแดงได การศึกษาความคงตัวของสีแปงทั้งสองชนิดที่สภาวะตางๆ เมื่อ
เก็บไวนาน 4 เดือนพบวามีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก  สีจากเนื้อแกวมังกรแดงสามารถทําใหไดผลิตภัณฑแปงที่มี
สีสันสวยงาม มีความสะดวกในการใชงานมากขึ้นและ มีความปลอดภัยกับผูบริโภค และเปนการนําสีจากธรรมชาติ
มาใชทดแทนสีสังเคราะหได 
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การสกัดน้ํามนัไพลโดยใชเอนไซมชวยในการสกัด  
Enzyme-assisted extraction of Plai oil 
 
ทัดดาว ชูโชติ1 ปราณีต โอปณะโสภิต1 และธีรศักดิ์ โรจนราธา2 
Tud-dao Chuchote1, Praneet Opanasopit1 and Theerasak Rojanarata2  
 
บทคัดยอ 

การสกัดสารโดยนําเอนไซมซึ่งสามารถยอยเซลลูโลสและสวนประกอบอื่นๆ ของผนังเซลลของพืชมาชวย
เพิ่มประสิทธิภาพในการสกัด ถูกนํามาประยุกตใชสําหรับสกัดสารจากพืชหลายชนิด การศึกษาครั้งนี้เปนการนํา
เทคนิคดังกลาวมาใชในการสกัดน้ํามันจากเหงาไพล (Zingiber cassumunar Roxb) ดวยเอนไซมเซลลูเลส โดย
เปรียบเทียบปริมาณสารอัลฟา-เทอพิเนน-4-ออล ซึ่งมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในน้ํามันไพลที่สกัดได จากการทดลอง
พบวา กรรมวิธีการสกัดที่มีประสิทธิภาพดี เริ่มตนจากการบดเหงาไพลใหไดผงละเอียด จากนั้นนําตัวอยางพืชที่บด
แลวไปผสมกับเอนไซมในอัตราสวนระหวางเอนไซมตอไพล 1:50 โดยน้ําหนัก  ปรับพีเอชใหได 5.5 นําไปบมในตูเขยา
ที่ควบคุมอุณหภูมิที่ 40±0.5  องศาเซลเซียส ความเร็ว  100 รอบตอนาที เปนเวลา 24 ชั่วโมง แลวนําไปสกัดตอดวย
ตัวทําละลายเฮกเซน หรือเมทานอล พบวาการสกัดน้ํามันไพลโดยการใชเอนไซมเซลลูเลสชวยในการสกัดนั้น ทําใหได
ปริมาณสารอัลฟา-เทอพิเนน-4-ออลสูงกวาการสกัดแบบดั้งเดิมคือการสกัดดวยตัวทําละลายเฮกเซนและเมทานอลถึง 
3.36 และ 1.66 เทา ตามลําดับ ผลที่ไดดังกลาวแสดงใหเห็นวาเอนไซมชวยเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดน้ํามันไพลได 
คําสําคัญ : ไพล เอนไซม การสกัด อัลฟา-เทอพิเนน-4-ออล 
 
Abstract 

Enzyme-assisted extraction is performed by enzymatic digestion of cellulose and other 
components of plant cell walls. It enhances the efficiency of the extraction and has been applied for the 
extraction of many plants constituents. In the present study, this technique was used to extract Plai 
(Zingiber cassumunar Roxb) oil from rhizome using commercial cellulose and evaluated the quantity of 
pharmacological active compound, α-terpinen-4-ol in the extracted oil. The efficient extraction 
procedures started with the size reduction of Plai rhizome by grinding. Then, the ground sample was 
mixed with enzymes at the weight ratio of enzyme:Plai of 1:50, adjusted to pH 5.5 and then incubated in 
an orbital shaker at 40± 0.5°C, 100 rpm for 24 h. Finally, the digested plant was extracted with hexane or 
methanol. The results revealed that the use of cellulase yielded α-terpinene-4-ol 3.36 times and 1.66 
times respectively, which was higher than that obtained from the hexane or methanol extraction method 
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without enzyme treatment. This finding demonstrates that the enzymatic treatment increased the 
efficiency of the extraction of Plai oil. 
Keywords : Plai, enzyme, extraction, α-terpinene-4-ol 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

ไพล (Zingiber cassumunar Roxb.) เปนพืชสมุนไพรที่มีการใชเปนเวลานานมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่
นาสนใจ ทําใหมีการนํามาทําเปนยารักษาโรค ในการสกัดน้ํามันหรือสารสําคัญออกจากไพลมีหลายวิธีเชน การสกัด
ดวยของเหลวสองชนิด (liquid-liquid extraction) การสกัดแบบตอเนื่อง (continuous extraction) การสกัด
แบบอัลตาโซนิคกับสารละลาย (solvent sonication) และ การกลั่นโดยใชไอน้ํา (stream distillation) โดยสามวิธีแรก
เปนวิธีที่ใชตัวทําละลายอินทรียในปริมาณมากซึ่งอาจเปนพิษตอส่ิงแวดลอม สวนการกลั่นโดยใชไอน้ํานั้นถึงแมจะไม
ใชตัวทําละลายอินทรีย และเปนวิธีที่นิยมในภาคอุตสาหกรรม แตก็ตองใชปริมาณของไพลสูงรวมทั้งใชเวลาในการ
สกัดนาน ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสในการเกิดการเสื่อมสลายของตัวยาสําคัญได ดวยเหตุที่น้ํามันไพลจากการสกัดดวย
วิธีการสกัดแบบเกาใหปริมาณสารสกัดที่นอยและมีราคาแพง จึงมีการศึกษาการใชเอนไซมมาชวยในการสกัด 
(enzymatic extraction หรือ enzyme assisted extraction) ซึ่งเปนวิธีการสกัดแบบใหมที่อาศัยเอนไซมที่สามารถ
ยอยองคประกอบของผนังเซลลของพืช เชนเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลสและเพคติน เปนตน กอนนําไปสกัดตอดวยวิธีแบบ
เกาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัด 

การศึกษาครั้งนี้จึงไดเลือกใชเอนไซมเซลลูเลส ในการสกัดน้ํามันหอมระเหยออกจากเหงาไพลสด โดยศึกษา
ประสิทธิภาพการสกัดเปรียบเทียบกับการสกัดแบบดั้งเดิมไดแก วิธีอัลตาโซนิคกับตัวทําละลายสองชนิดคือเฮกเซน
และเมทานอล 

 
อุปกรณและวิธีการ 

อุปกรณ 
เหงาไพลจากตนไพล (Zingiber cassumunar Roxb.) อายุ 2-3 ป จากรานฟากําแพงแสน อ.กําแพงแสน  

จ.นครปฐม ที่เก็บเกี่ยวในชวงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ เอ็นไซมเซลลูเลสและสารมาตรฐานอัลฟา-เทอพิเนน-4-
ออล จาก Fluka Sigma–Aldrich Co. (St. Louis, MO) สารเคมีอื่นที่ใชเปนเกรดที่ใชในการวิเคราะห 

วิธีการ 
1.การเตรียมตัวอยางสมุนไพร 
นําเหงาไพลสดลางน้ําใหสะอาด  ผ่ึงใหสะเด็ดน้ํา จากนั้นหั่นเปนชิ้นบาง ๆ นําไปบดดวยเครื่องปนน้ําผลไม 

จนไดเหงาไพลบดหยาบ  เก็บในตูเย็นกอนทําการสกัด 
2.การสกัดน้ํามันหอมระเหยจากไพล  
2.1วิธีสกัดแบบดั้งเดิม (Conventional method) 
ชั่งเหงาไพลบดหยาบที่เตรียมไวจํานวน 10 กรัม ใสในขวดแกวเติมตัวทําละลายเฮกเซนหรือเมทานอล 

จํานวน 20 มิลลิลิตร วางลงบนเครื่องอัลตราโซนิคเปนเวลานาน 30 นาที กรองแยกสารสกัดที่ได ปรับปริมาตรดวยตัว
ทําละลายที่ใชจนไดปริมาตร 25 มิลลิลิตร และกรองสารสกัดที่ไดกอนนําไปวิเคราะหโดยแกสโครมาโตกราฟ 

2.2วิธีสกัดโดยใชเอนไซมชวย (Enzyme-assisted extraction) 



    บทความวิจัยและงานสรางสรรค :  
ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 3 

28-29 มกราคม 2553  มหาวิทยาลัยศิลปากร สนามจันทร 

P-172

ชั่งเหงาไพลบดหยาบที่เตรียมไวจํานวน 10 กรัม เติมสารละลายเอนไซมในสารละลายบัฟเฟอรของซิเตรทที่
มีพีเอช 5 ใหมีอัตราสวนระหวางเอนไซมตอไพล 1:50 โดยน้ําหนัก   ผสมใหเขากันปรับพีเอชของของผสมใหไดพีเอชที่
เหมาะสมกับการทํางานของเอนไซม คือ พีเอช 5.5 เขยาใหเขากัน แลวนําไปบมในตูเขยาที่ควบคุมอุณหภูมิที่ 40±0.5 
องศาเซลเซียส ความเร็ว 200 รอบตอนาที เปนเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นทําการสกัดตอดวยตัวทําละลายเฮกเซน
หรือเมทานอล 

 
ผลและวจิารณ 

จากการทดลองโดยการใชเอนไซมเซลลูเลสชวยในเตรียมพืชกอนทําการสกัดตอ ดวยตัวทําละลายเฮกเซน
หรือเมทานอล เปรียบเทียบกับการสกัดแบบดั่งเดิมคืดการสกัดโดยใชตัวทําละลายเฮกเซนหรือเมทานอลนั้น โดยนํา
สารสกัดที่ไดวิเคระหหาปริมาณสารอัลฟา-เทอพิเนน-4-ออลดวยวิธีแกสโครมาโตกราฟ พบวาการสกัดโดยใชเอนไซม
เซลลูเลสชวยในเตรียมพืชกอนทําการสกัดตอดวยตัวทําละลายเฮกเซนหรือเมทานอล จะใหปริมาณของสารสกัดคือ
สารอัลฟา-เทอพิเนน-4-ออลสูงกวาการสกัดแบบดั้งเดิมคือการสกัดดวยตัวทําละลายเฮกเซนและเมทานอลถึง 3.36 
และ 1.66 เทา ตามลําดับ ดังแสดงผลการทดลองแสดงในรูปที่ 1 ผลที่ไดดังกลาวแสดงใหเห็นวาเอนไซมเซลลูเลสชวย
เพิ่มประสิทธิภาพการสกัดน้ํามันไพลได 

 

 
รูปที่ 1 แสดงประสิทธิภาพการสกัดน้ํามันไพลโดยวิธีตางๆ โดยการวิเคราะหและเปรียบเทียบปริมาณ
สารอัลฟา-เทอพิเนน-4-ออล 

 
บทสรุป 

การสกัดน้ํามันไพลโดยการใชเอนไซมเซลลูเลสชวย ทําใหไดปริมาณสารอัลฟา-เทอพิเนน-4-ออล สูงกวาการ
สกัดโดยใชเฮกเซนหรือเมทานอลและไมใชเอนไซมชวย ผลที่ไดดังกลาวแสดงใหเห็นวาเอนไซมชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
การสกัดน้ํามันไพลได 

 
คําขอบคุณ 
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การคัดเลือกและการเตรียมมันสําปะหลังเพื่อการสังเคราะหน้ําตาลรีดิวสเพื่อใชในการผลิต
กาซชีวภาพ 
Selection and Pretreatment of Cassava for Reducing Sugar Synthesis in Biogas Production 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําการคัดเลือกสายพันธุมันสําปะหลัง และศึกษาหาวิธีการยอยมันสําปะหลัง
ทางชีวภาพและเคมีใหเกิดเปนน้ําตาลรีดิวสเพื่อใชเปนสารตั้งตนในการผลิตแกสชีวภาพ สายพันธุมันสําปะหลังที่
ศึกษาในครั้งนี้มีจํานวน 4 สายพันธุ คือ สายพันธุหวยบง สายพันธุเกษตรศาสตร-60 สายพันธุซัดดัม และสายพันธุ
เขี้ยวปลดหนี้ เมื่อวิเคราะหหาปริมาณน้ําตาลรีดิวส และคาซีโอดีในมันสําปะหลังที่ผานการอบแหงและบด 
พบวาสายพันธุหวยบงมีปริมาณน้ําตาลรีดิวสสูงสุด เทากับ 0.706 กรัมตอลิตร และคาซีโอดีสูงสุด เทากับ 1.675 กรัม
ตอกรัมตัวอยาง และผลของวิธีการสลายที่แตกตางกัน 7 วิธี พบวา การใชสารเคมีที่เปนกรดซัลฟวริก (H2SO4) เขมขน 
1 เปอรเซ็นต (ปริมาตรตอปริมาตร) ใหปริมาณน้ําตาลรีดิวสสูงสุดเทากับ 15.16 กรัมตอลิตร สวนการใช
เอนไซมจากเชื้อ Aspergillus awamori ซึ่งเปนกระบวนการทางชีวภาพ ใหปริมาณน้ําตาลรีดิวสสูงสุดเทากับ 7.85 
กรัมตอลิตร 
คําสําคัญ : มันสําปะหลัง น้ําตาลรีดิวส การสลาย 
 
Abstract 

The objective of this research is to select cassava strain as raw material for biogas production 
and to investigate the method of cassava pretreatment and hydrolysis to be reducing sugar. Four 
casssava strains studied in this research are Huaybong, KU-60, Saddam and Keawplodnee. From the 
reducing sugar and COD in raw materials analysis, Huaybong strain shows the highest reducing sugar 
and COD to be 0.706 g/l and 1.675 g/g. Seven methods of cassava hydrolysis are investigated. The 
results show that chemical hydrolysis with 1% (v/v) H2SO4 present the highest reducing sugar (15.16 g/l). 
Whereas, biological hydrolysis with Aspergillus awamori present  the highest reducing sugar (7.85 g/l). 
Keywords : Cassava, Reducing sugar, Pretreatment 
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คํานําและวัตถุประสงค 
แกสชีวภาพเกิดจากการยอยสลายสารอินทรียภายใตสภาวะที่ปราศจากออกซิเจน โดยองคประกอบสวน

ใหญเปนแกสมีเทน (CH4) 50-70 เปอรเซ็นต และ แกสคารบอนไดออกไซด(CO2) 30-50 เปอรเซ็นต สวนที่เหลือเปน
แกสชนิดอื่น ๆ เชน ไฮโดเจน(H2) ออกซิเจน(O2) ไฮโดรเจนซัลไฟด(H2S) ไนโตรเจน(N2) และไอน้ํา (Barker et al, 
2001) กระบวนการการยอยสลายประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการยอยสลายสารอินทรียโมเลกุลใหญ เชน 
ไขมัน แปง และโปรตีน ซึ่งอยูในรูปสารละลายจนกลายเปนกรดอินทรียระเหยงายโดยจุลินทรียกลุมสรางกรด และ
ขั้นตอนการเปลี่ยนกรดอินทรียใหเปนแกสมีเทน แกสคารบอนไดออกไซด โดยจุลินทรียกลุมสรางมีเทน (Buren, 
1997) การศึกษาครั้งนี้เลือกใชผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยูจํานวนมากซึ่งก็คือมันสําปะหลัง และพบวามันสําปะหลัง
เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของไทยมีปริมาณผลิตในประเทศสูงมากเหลือใชจํานวนมาก จนทําใหราคามันสําปะหลัง
ตกต่ํา (Sriroth and Piyachomkwan, 2003) สวนเหลือใชเหลานี้สามารถนํามาเปนสารตั้งตนเพื่อการผลิตแกส
ชีวภาพและนําไปผลิตไฟฟาตอไปซึ่งนับเปนการเพิ่มมูลคาของมันสําปะหลังแนวทางหนึ่ง งานวิจัยนี้จึงมุงเนนศึกษา
การคัดเลือกสายพันธุมันสําปะหลัง และหาวิธีการยอยมันสําปะหลังทางชีวภาพและเคมีใหเกิดเปนน้ําตาลรีดิวสเพื่อ
ใชเปนสารตั้งตนในการผลิตแกสชีวภาพ  
 
วิธีการ 

นําหัวมันสําปะหลัง 4 สายพันธุที่ไดมาจากจังหวัดนครราชสีมา ไดแก สายพันธุหวยบง สายพันธุ
เกษตรศาสตร-60 สายพันธุซัดดัม สายพันธุเขียวปลดหนี้ มาหั่นเปนชิ้นเล็กๆ จากนั้นนําไปอบแหง ใหปริมาณ
ความชื้น 20-30% และนํามาบดใหเล็กลง (มีขนาดนอยกวา 0.4 มิลลิเมตร) โดยใชเครื่องบด ทําการวัดคาซีโอดีโดยใช
วิธีวิธีรีฟลักซ แบบปด (Lapara et al., 2000) และปริมาณน้ําตาลรีดิวซ โดยวิธี Dinitrosalicylic colorimetric 
method (DNS method) ซึ่งดัดแปลงจากวิธีของ  Miller (1959) ในสารละลายมันสําปะหลังแตละสายพันธุ จากนั้น
ปรับภาวะใหเกิดความเหมาะสมตอการยอยสลายมันสําปะหลัง โดยการปรับสภาพวัตถุดิบดวยตัวปรับสภาพ ซึ่งมี
รายละเอียดคือชั่งมันสําปะหลังแหงปน 1 กรัม และยูเรีย 0.12 กรัม ละลายในน้ํา 50 มิลลิลิตร แลวสลายดวยวิธีตางๆ 
ไดแก สารละลายดางเจือจาง 1 เปอรเซ็นต (1% NaOH) สารละลายกรดเจือจาง 1 เปอรเซ็นต (1% H2SO4) 
สารละลายเอนไซมจากเชื้อรา Aspergillus niger สารละลายเอนไซมจากเชื้อรา Aspergillus awamori สารละลาย
เอนไซมจากเชื้อแบคทีเรีย Bacillus cereus และสารละลายเอนไซมจากเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis  ทําการ
เตรียมเอนไซมโดยการเลี้ยงเชื้อ Aspergillus spp. บน potato dextrose agar ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 7 วัน ขณะที่เชื้อ Bacillus spp. ทําการเลี้ยงบน Nutrient  Broth  ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 
ชั่วโมง จากนั้นทําการผลิตเอนไซมในเครื่องเขยาแบบควบคุมอุณหภูมิที่ความเร็ว 150 รอบตอนาที อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 7 วัน แยกเอนไซมโดยเครื่องปนเหวี่ยงที่ความเร็ว 6,000 รอบตอนาที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 15 นาที 

 
ผลและวจิารณ 
การคัดเลือกสายพันธุมันสําปะหลัง 

จากการทดลองพบวาสายพันธุมันสําปะหลังทั้ง 4 สายพันธุในลักษณะหัวมันสดมีคาซีโอดีที่ไมแตกตางกัน 
เมื่อนํามาอบแหงที่ปริมาณความชื้น 17.14เปอรเซ็นตและทําการลดขนาดตัวอยางโดยการบดใหมีขนาดเล็กกวา 0.4 
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มิลลิเมตร พบวามันสําปะหลังทุกสายพันธใหคาซีโอดีที่สูงขึ้นเชนกัน โดยสายพันธหวยบงเปนสายพันธที่ใหคาซีโอดี
สูงสุด เทากับ 1.675 กรัมตอกรัมตัวอยาง  และจากการวิเคราะหปริมาณน้ําตาลรีดิวสในมันสําปะหลังอบแหง พบวา
ในสายพันธหวยบงมีปริมาณน้ําตาลรีดิวสที่ไดจากการยอยสลายสูงสุดเทากับ 0.706 กรัมตอลิตร เนื่องจากสายพันธุ
หวยบงเปนสายพันธุที่มีปริมาณแปงสูง เฉล่ียแปงในหัวสด 25.5 เปอรเซ็นต (Thai Tapioca Development Institute, 
2000) 
 
การศึกษาวิธีการสลายที่เหมาะสมตอการยอยสลายมันสําปะหลัง 

การนําวัตถุดิบมาใชในการยอยสลายทั้งทางเคมีและชีวภาพ ตองมีการปรับสภาพวัตถุดิบเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการยอยสลาย ซึ่งทําใหผลผลิตน้ําตาลที่ไดจากการหมักมีปริมาณสูงขึ้น (Fox et al., 2003) ใน
งานวิจัยนี้แบงการทดลองเปนกระบวนการทางเคมีไดแก สารละลายดางเจือจาง 1 เปอรเซ็นต (1% NaOH) 
สารละลายกรดเจือจาง 1 เปอรเซ็นต (1% H2SO4) และกระบวนการทางชีวภาพ ไดแก สารละลายเอนไซมจากเชื้อรา 
Aspergillus niger, สารละลายเอนไซมจากเชื้อรา Aspergillus awamori, สารละลายเอนไซมจากเชื้อแบคทีเรีย 
Bacillus cereus, และสารละลายเอนไซมจากเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis พบวาวิธีการสลายทางเคมีโดยใช
สารละลายกรดเจือจาง 1 เปอรเซ็นต (1% H2SO4) ไดปริมาณน้ําตาลรีดิวสสูงสุดที่ 15.16 กรัมตอลิตร เนื่องจากกรด
จะไปยอยสลายสารอินทรียโมเลกุลใหญ ใหกลายสภาพเปนสารอินทรียโมเลกุลเล็ก ซึ่งเปนประโยชนตอการยอย
สลายแบบไรออกซิเจน คือสามารถชวยจุลินทรียในการยอยสลายระหวางการหมัก (Luste et al., 2009)  รองลงมา
เปนสารละลายเอนไซมจากเชื้อรา Aspergillus awamori ไดปริมาณน้ําตาลรีดิวสสูงสุดที่ 7.85 กรัมตอลิตร ซึ่งวิธีนี้
นับเปนการปรับสภาพทางชีวภาพ จากการศึกษาพบวา สายพันธุราในกลุม Aspergillus   ผลิตมัลติเอนไซมซึ่ง
ประกอบดวยกิจกรรมของเอนไซมกลุมยอยโพลีแซคคาไรดที่ไมใชแปง (non-starch polysaccharide hydrolyzing 
enzyme) ซึ่งรวมถึงเซลลูเลส เพคติเนส และเฮมิเซลลูเลส และเอนไซมยอยแปงดิบ (Bravo et al., 2000) (ดังรูปที่ 1) 

 

 
 
รูปที่ 1 ปริมาณน้ําตาลรีดิวซของมันสําปะหลังที่ผานการปรับสภาพทางเคมีและทางชีวภาพ 
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สรุป 
ผลการคัดเลือกสายพันธุมันสําปะหลัง พบวาสายพันธุหวยบงเปนสายพันธุที่ใหคาซีโอดีและปริมาณ 

น้ําตาลรีดิวสสูงสุด เทากับ 1.675 กรัมตอกรัมตัวอยาง และ 0.706 กรัมตอลิตร ตามลําดับ จากนั้นทําการปรับ 
สภาพมันสําปะหลังเพื่อเพิ่มความสามารถในการยอยสลาย สงผลใหผลผลิตน้ําตาลรีดิวซที่ไดจากการหมักมีปริมาณ
สูงขึ้น ในงานวิจัยนี้แบงการทดลองเปนกระบวนการทางเคมีและกระบวนการทางชีวภาพ พบวาวิธีการสลายทางเคมี
โดยใชสารละลายกรดเจือจาง 1 เปอรเซ็นต (1% H2SO4) ไดปริมาณน้ําตาลรีดิวสสูงสุดที่ 15.16 กรัมตอลิตร 
รองลงมาเปนสารละลายเอนไซมจากเชื้อรา Aspergillus awamori ไดปริมาณน้ําตาลรีดิวสสูงสุดที่ 7.85 กรัมตอลิตร 
ซึ่งเปนการปรับสภาพทางชีวภาพ  
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การสังเคราะหวัสดุทันตกรรมโดยวิธีควบคุมการตกผลึกจากแกว 
Synthesis of dental materials by controlled crystallization of glasses 
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บทคัดยอ    
 วัสดุทางทันตกรรมถูกเตรียมโดยกระบวนการควบคุมการตกผลึกจากแกว ซึ่งทําการศึกษาลักษณะและการ
เกิดของผลึก leucite ซึ่งเปนเฟสที่สําคัญสําหรับใชเปนวัสดุทางทันตกรรม แกวที่มีสูตร 61SiO2-14K2O -2TiO2-
5Na2O- 15Al2O3-3CaO (% โดยโมล) ถูกหลอมที่อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียส และทําการเย็นตัวแบบรวดเร็ว 
จากนั้นนําไปผานกระบวนการทางความรอนเพื่อควบคุมการตกผลึกของเฟสเซรามิกที่ตองการที่อุณหภูมิ 800, 850, 
900, 950 และ 1000 องศาเซลเซียส ทําการศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีโดยใช XRD, SEM และศึกษา
สมบัติเชิงกลจากคาความแข็งแกรงตอแรงกดอัด  ผลจาก XRD พบ leucite เปนเฟสหลักในทุกๆชิ้นงานที่ผาน
กระบวนการควบคุมทางความรอน โดยปริมาณ leucite เพิ่มขึ้นเมื่อการควบคุมทางความรอนเพิ่มขึ้น    การศึกษา
ดวย SEM พบวาผลึก leucite มีลักษณะขอบโคงมนที่คอนขางสมมาตร และขนาดอยูในชวง 2 – 5 ไมโครเมตร 
นอกจากนี้พบวากระบวนการทางความรอนที่สูงกวา 950 องศาเซลเซียสจะเกิดเฟสทุติยภูมิที่มีปริมาณมากขึ้น  และ
ผลการวิเคราะหคาความแข็งแกรงตอแรงกดอัดพบวา ชวงอุณหภูมิกระบวนการทางความรอน 850 – 900 องศาเซส
เซียส ใหความแข็งแกรงเพิ่มมากขึ้นอาจเปนเพราะผลึกที่เกิดมีความแข็งแรงและมีการกระจายตัวในเฟสเมทริกที่เปน
แกวอยางสม่ําเสมอ แตที่อุณหภูมิมากกวา 900 องศาเซสเซียส ความแข็งแกรงจะเริ่มลดลง อาจเปนเพราะมีปริมาณ
เฟสทุติยภูมิที่มากขึ้นซึ่งสนับสนุนขอมูลที่ไดจาก XRD และ SEM 
คําสําคัญ : การตกผลึก กลาส-เซรามิก โครงสรางจุลภาค ความแข็งแกรงตอแรงกดอัด 
 
Abstract      
              Dental materials have been prepared by controlling crystallization process of a suitable glass. 
Leuicte phase had been focused in this study. This phase is very important in dental applications. Glass 
composition 61SiO2-14K2O -2TiO2-5Na2O- 15Al2O3-3CaO (mol%) was melted at 1300°C, then quenched 
rapidly to avoid uncontrolled crystallization. Glass was then heat treated to control crystallization of 
ceramic phases at 800, 850, 900, 950 and 1000°C. Samples had been characterized for physical, 
chemical and mechanical properties using XRD, SEM and compressive strength test. XRD results 
showed crystallization of leucite as the main phase in all heat treated samples. The amount of leucite 
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phase increased with increasing heat treatment temperature. SEM analysis found leucite crystals with 
round edges and sizes ranged from 2 – 5 microns.  
 In addition, heat treatment of this glass above 950°C led to the formation of more secondary 
phase. For compressive strength test, samples heat treated between 850°C and 900°C gave the highest 
strength possibly due to increased amount of the leucite phase which uniformly dispersed within the 
residual glass matrix. However, above 900°C the strength started to decrease and could be related to 
the secondary phase found by XRD and SEM.         
Keywords : Crystallization, Glass-Ceramics, Microstructure, Compressive Strength 
 
คํานําและวัตถุประสงค  

วัสดุทดแทนและซอมแซมฟน เปนปจจัยที่สําคัญตอกระบวนการทางทันตกรรม เนื่องจากวัสดุเหลานี้ตอง
แข็งแรงพรอมทั้งสวยงาม มีสีเหมือนฟนธรรมชาติ และความแข็งแรงโดยสามารถทนตอการเสียดสี  อายุการใชงาน
ยาวนาน ทนทานตอสารเคมี และสามารถเขากันไดกับรางกายของ  เซรามิกที่มีการใชอยูในปจจุบัน เชน พอรซเลน
และอะลูมินา   วัสดุกลาส-เซรามิก เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถพัฒนาใหเปนวัสดุทางทันตกรรมที่มีสมบัติตางๆที่
กลาวมาใหดีเพิ่มขึ้น  กลาส-เซรามิกผลิตโดยผานกระบวนการหลอมแกวที่อุณหภูมิสูงและจากนั้นผานกระบวนการ
ทางความรอนแบบควบคุมการตกผลึกเฟสเซรามิกเพื่อใหเกิดผลึกที่ตองการ มีการกระจายตัวและมีขนาดสมํ่าเสมอ 
เฟสและการจัดเรียงตัวของผลึก ขนาดของผลึก และเฟสแกวที่เหลือคางอยูหลังผานกระบวนการทางความรอนจะเปน
ตัวกําหนดสมบัติของกลาส-เซรามิกในการนําไปประยุกตใชงานเฉพาะทาง [1]  การควบคุมการเกิดนิวเคลียสของผลึก 
(nucleation) และการโตของผลึก (growth) เปนสวนประกอบที่สําคัญในทางทันตกรรม [2] โดยเฟสที่มักจะศึกษาคือ 
leucite และ apatite   [1-3] ปริมาณ leucite ที่มีตองใหมีความเหมาะสมกับตําแหนงที่จะไปประกอบและหนาที่ของ
ฟน ณ ตําแหนงนั้น เพราะปริมาณของ leucite ที่สูงเกินไปจะทําใหวัสดุที่ไดมีความเปราะ และแตกหักงาย [4]   ใน
งานวิจัยนี้ไดศึกษาความเปนไปได สภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมกลาส-เซรามิกสําหรับใชในงานทันตกรรม และ
ศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และสมบัติเชิงกลของวัสดุที่สังเคราะหขึ้นมาและประเมินความเปนไปไดในการ
นํามาเปนวัสดุแทนทันตกรรม 
 
อุปกรณและวิธีการ   

คํานวณหาอัตราสวนของสารเคมีที่ใชในการหลอมแกวสูตร 61SiO2 - 14K2O - 2TiO2 - 5Na2O - 15Al2O3 - 
3CaO (% โดยโมล)   ผสมสารตั้งตนใหเขากันไดดี หลอมแกวในถวยอะลูมินาที่อุณหภูมิ 1300°C เปนเวลา 2 ชั่วโมง 
หลังจากนั้นทําการเย็นตัวแบบรวดเร็ว แกวที่ไดนําไปบดโดยใชบอลมิลและทําการรอนตะแกรงขนาด 180 µm เพื่อให
ไดผงแกวที่ละเอียด จากนั้นนําไปอัดเปนเม็ดใหมีเสนผานศูนยกลาง 10 มิลลิเมตร หนา 3 มิลลิเมตร โดยใชแรงดัน 
150 MPa จากนั้นนําไปผานกระบวนการทางความรอนเพื่อควบคุมการตกผลึกของเฟสเซรามิกที่ตองการที่อุณหภูมิ 
800, 850, 900, 950 และ 1000°C เปนเวลา 4 ชั่วโมง อัตราการใหความรอนและเย็นตัว 5°C ตอนาที   
           การวิเคราะหดวยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ (XRD) ใชเครื่อง Bruker รุน D8 Advance มาวิเคราะหแกว
กอนและหลังผานกระบวนการควบคุมทางความรอน เพื่อศึกษาเฟสที่เกิดขึ้นที่อุณหภูมิตางๆ    การวิเคราะหดวย
กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM) ใชเครื่อง Camscan รุน MX 2000 วิเคราะหชิ้นงานกลาส-เซรามิก
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เพื่อศึกษาโครงสรางจุลภาคและ สัณฐานวิทยา โดยวิเคราะหชิ้นงานกลาส-เซรามิกที่ตกผลึกที่ 900 และ 1000°C 
ตามลําดับ ชิ้นงานสําหรับ SEM เตรียมโดยผิวดวยผงอะลูมินาขนาด 1 µm กัดผิวดวยกรดกัดแกวที่มีสวนผสมคือ HF 
10% , HNO3 10% และ H2O 80 % เปนเวลาประมาณ 30 วินาที  จากนั้นฉาบผิวดวยทองคํา    การวิเคราะหความ
แข็งแกรงตอแรงกดอัดใชเครื่อง Universal testing machine ยี่หอ Lloyd instrument รุน LR 50K   โดยทําการใหแรง
กดอัดและวัดแรงสูงสุดคาแรกที่บันทึกไดโดยที่ชิ้นงานในแตละสภาวะอุณหภูมิทาํการเฉลี่ย 5 ชิ้นงานเพื่อใหไดคาทาง
สถิติที่แมนยํา จากนั้นนํามาคํานวณกับพื้นที่หนาตัดเพื่อใหไดคาเฉลี่ยความแข็งแกรงของชิ้นงานกลาส-เซรามิกที่ผาน
การตกผลึกที่อุณหภูมิ 850, 900, 950 และ 1000°C 
 
ผลและวจิารณ   

ผลการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ (รูปที่ 1) พบพีคที่ไมชัดเจนในชิ้นงาน as-quenched แตคาดวามีเฟส leucite 
เกิดขึ้นเล็กนอย แตสําหรับช้ินงานที่ผานกระบวนการควบคุมทางความรอนที่ 850, 900, 950 และ 1000°C พบเฟส 
leucite (KAlSi2O6) แสดงโดยสัญลักษณ  ในทุกชิ้นงาน โดยความสูงของพีคและคมชัดของพีค leucite เพิ่มขึ้น
เล็กนอยตามการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ ซึ่งอธิบายไดวา % ความเปนผลึกมากขึ้นและผลึกมีขนาดใหญขึ้น ฮยางไรก็
ตามกระบวนการควบคุมทางความรอนที่ 950°C เปนตนไปพบการเกิดของเฟสทุติภูมิตัวแรก (KAlSi3O8) แสดงโดย
สัญลักษณ  โดยมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางชัดเจนที่ 1000°C   นอกจากนี้แลวที่ 1000°C   ยังพบเฟสที่ไมสามารถ
วิเคราะหไดอีกหนึ่งตัว แสดงโดยสัญลักษณ   ดังนั้นถาพิจารณาเฉพาะเฟสที่มีความสําคัญนั่นคือ leucite พบวาที่ 
900°C มีปริมาณมากสุดโดยพบเฟสทุติยภูมิที่นอยมาก   รูปที่ 2a และ 2b แสดงภาพ SEM ของกลาส-เซรามิกเตรียม
ที่ 850°C และ 1000°C พบวาผลึก leucite มีลักษณะขอบโคงมนที่คอนขางสมมาตร และขนาดอยูในชวง 2 – 5 
ไมโครเมตร ซึ่งขนาดเพิ่มขึ้นเล็กนอยตามการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ โดยเปนไปตามหลักจลนพลศาสตรของการเติบโต
ของผลึก   คาความแข็งแกรงตอแรงกดอัด (รูปที่ 3) พบวา ชวงอุณหภูมิกระบวนการทางความรอน 850 – 900°C ให
ความแข็งแกรงเพิ่มมากขึ้นและมีคาสูงสุดที่ 900°C อาจเปนเพราะผลึกที่เกิดมีความแข็งแรงเนื่องจากขนาดใหญขึ้น
และมี % ความเปนผลึกมากขึ้นและมีการกระจายตัวในเฟสเมทริกที่เปนแกวอยางสม่ําเสมอ แตที่อุณหภูมิสูงกวา 
900°C ความแข็งแกรงจะเริ่มลดลง อาจเปนผลมาจากปริมาณเฟสทุติยภูมิที่มากขึ้น 
 
บทสรุป 

งานวิจัยนี้สามารถเตรียมกลาส-เซรามิกเพื่อประยุกตใชทดแทนวัสดุทางดานทันตกรรมได โดยผลจาก XRD, SEM 
และ compressive test พบวา การควบคุมอุณหภูมิการตกผลึกจากแกวในสูตร 61SiO2 - 14K2O - 2TiO2 - 5Na2O - 
15Al2O3 - 3CaO (% โดยโมล) ที่อุณหภูมิ 900°C เปนเวลา 4 ชวโมง ใหปริมาณผลึก leucite มากที่สุด ซึ่งจะทําใหมี
สมบัติทั้งทางดานความสวยงามและความแข็งแรงใกลเคียงกับฟนตามธรรมชาติมากขึ้นดวย 
 
คําขอบคุณ 
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รูปที่ 1 กราฟ XRD ของแกวที่ผานการ quench และแกวที่
ผานกระบวนการควบคุมทางความรอน  
  เฟส leucite (KAlSi2O6),  เฟสทุติยภูมิ (KAlSi3O8),    

 เฟสที่ไมสามารถวิเคราะหได 

รูปที่ 3 คาความแข็งแกรงตอแรงกดอัดโดยเฉลี่ยของกลาส-เซรามิกที่เตรียมที่ 850, 900, 950 และ 1000°C 

รูปที่ 2 ภาพโครงสรางจุลภาคจากกลอง SEM ของกลาส-
เซรามิก ที่เตรียมที่ (a) 850°C และ (b) 1000°C 

10 µm 

(a)

20 µm 

(b)
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การออกแบบนาโนอิมัลชันที่ประกอบดวยน้ํามันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ฆาเชื้อ:ผลของน้ํามันถั่ว
เหลืองตอคุณสมบัติทางกายภาพ 
Design of antimicrobial nanoemulsion containing volatile oils: effect of soybean oils on 
physical properties 
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บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของอิมัลชันจากการเตรียมโดยใชน้ํามัน
หอมระเหย ไดแก spearmint oil, peppermint oil, menthe, optamint oil, eucalyptol และ tea tree oil และการ
เตรียมอิมัลชันโดยใชน้ํามันหอมระเหยรวมกับน้ํามันถั่วเหลืองในอัตราสวน 1:1 โดยประเมินผลจากการแยกชั้น ขนาด
ของหยดน้ํามันในอิมัลชัน รวมไปถึงคาความตางศักยไฟฟาที่พื้นผิวอนุภาค  ผลการศึกษาพบวาอิมัลชันที่
ประกอบดวยน้ํามันหอมระเหยเพียงอยางเดียวจะเสียความคงตัวทางกายภาพอยางรวดเร็ว ในขณะที่การใชน้ํามัน
หอมระเหยรวมกับน้ํามันถั่วเหลืองมีความคงตัวมากกวา  นอกจากนี้ยังพบวาการใชน้ํามันหอมระเหยรวมกับน้ํามันถั่ว
เหลืองทําใหขนาดอนุภาคหยดน้ํามันมีขนาดอยูในระดับนาโนเมตร (อยูในชวง 160 ถึง 270 นาโนเมตร)  ซึ่งมีขนาด
เล็กกวาการใชน้ํามันหอมระเหยเพียงอยางเดียว (อยูในชวง 1 ถึง 46 ไมโครเมตร) ในการเก็บที่สภาวะเดียวกัน สวนคา
ความตางศักยไฟฟาที่พื้นผิวอนุภาคพบวา อิมัลชันที่เตรียมไดทุกสูตรมีคาความตางศักยไฟฟาเปนลบทั้งหมดโดยมีคา
ตางกันขึ้นกับชนิดของน้ํามันหอมระเหยที่ใช ผลที่ไดนี้เปนขอมูลเบื้องตนในการเตรียมอิมัลชันใหไดอนุภาคขนาดนาโน
เมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฆาเชื้อจุลชีพตอไป 
คําสําคัญ : นาโนอิมัลชัน สารตานจุลชีพ ความคงตัว น้ํามันหอมระเหย 
 

 
Abstract 

The aim of study was to compare physical stability of antimicrobial emulsion prepared from volatile 
oils e.g. spearmint oil, peppermint oil, menthe, optamint oil, eucalyptol and tea tree oil, and the 
combination of mentioned volatile oils with soybean oil (1:1 by weight). The physical stability of emulsions 
was characterized by particle size measurement, visual observation of creaming and cracking and zeta 
potential measurement. The results showed that physical stability of emulsions containing only volatile oils 
was rapidly decreased while emulsions prepared from volatile oils combined with soybeans oil were 
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stable in all conditions.  In addition, the smaller droplet size was also observed in emulsions prepared 
from volatile oils combined with soybean oil. The zeta potential of all formula was negative charges and 
depended on the type of volatile oils. The results from this study could provide the basic knowledge for 
preparation of effective antimicrobial nanoemulsions. 
Keywords : nanoemulsions, antimicrobials, stability, volatile oils 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

สารสกัดจากสมุนไพรบางชนิดโดยเฉพาะน้ํามันหอมระเหยจากพืช เชน spearmint oil, peppermint oil, 
eucalyptol (Tassou et al., 2000, Oyedeji et al., 1999)  มีฤทธิ์ในการตานเชื้อจุลินทรียที่นาสนใจ ซึ่งสามารถ
นํามาใชในการแกปญหาการติดเชื้อซึ่งเปนปญหาดานสาธารณสุขที่สําคัญได สารสกัดจากสมุนไพรมีขอดีคือ ไม
กอใหเกิดอาการระคายเคือง หรือทําใหเกิดอาการแพในผูปวย ซึ่งในปจจุบันมีการใชน้ํายาฆาเชื้อ เชน สารในกลุมฟ
นอล คลอรีน แอลกอฮอล อัลดีไฮด ไอโอดีน คลอเฮกซิดีน เปนตน (Hibbard, 2005, Khan et al., 2006, Vernon, 
2006) สารเหลานี้มีขอดี คือ สามารถฆาเชื้อไดอยางมีประสิทธิภาพ และออกฤทธิ์กวาง แตอยางไรก็ตาม การใชสาร
ฆาเชื้อดังกลาวยังมีขอเสียหลายประการ เชน เกิดการระคายเคือง สารบางตัวมีสีติดผิวหนัง การดื้อยาของเชื้อหลาย
ชนิดในน้ํายาฆาเชื้อ รวมถึงอาจกอใหเกิดอาการแพในผูปวย ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบระบบ
อิมัลชันที่มีสวนผสมของน้ํามันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ในการฆาเชื้อใหมีคุณสมบัติที่ดีและลดขอเสียดังกลาว โดย
ทําการศึกษาเพื่อเลือกองคประกอบในสูตรตํารับที่เหมาะสม หลังจากนั้นจะไดทําการประเมินเพื่อศึกษาฤทธิ์ในการ
ฆาเชื้อตอไป 
 
อุปกรณและวิธีการ 

อิมัลชันชนิดน้ํามันในน้ําเตรียมโดยผสมสวนที่เปนวัฏภาคน้ํามันเขาดวยกัน ซึ่งประกอบดวยน้ํามันกับสาร
ลดแรงตึงผิวที่ละลายไดดีในน้ํามัน เชน กลีเซอรอลโมโนโอลีเอต โดยควบคุมอุณหภูมิที่ 60 องศาเซลเซียส และผสม
สวนที่เปนวัฏภาคน้ําเขาดวยกัน ซึ่งประกอบดวยน้ําและสารลดแรงตึงผิวที่ละลายน้ํา เชน Cremophore® RH40  โดย
ควบคุมอุณหภูมิที่ 65 องศาเซลเซียส เทสวนวัฏภาคน้ํามันลงในสวนวัฏภาคน้ําพรอมปนผสมดวยเครื่อง 
homogenizer ความเร็วรอบ 2350 rpm เปนเวลา 5 นาที ทําการประเมินผลความคงตัวของอิมัลชัน โดยตรวจสอบ
การแยกเปนครีม (creaming) หรือการแยกชั้น (cracking) หลังการเก็บเปนเวลา 1 สัปดาหที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส รวมไปถึงการทําสลับอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสและ 45 องศาเซียลเซียส 6 รอบ ในกรณีที่เกิดแยกเปนครีม
ใหทําการบันทึกเปอรเซ็นตของการเกิดครีมดวย นอกจากนี้แลวยังทําการตรวจสอบลักษณะของอิมัลชันดวยการ
ถายภาพผานกลองดิจิตอล (Dinolite, AM423X) วัดขนาดอนุภาคของหยดน้ํามันดวยเครื่องวัดขนาดอนุภาค 
(Horiba, LA-950, Japan) และวัดคาความตางศักยไฟฟาที่พื้นผิวอนุภาค (Zeta plus, Brookhaven, USA)  
 
ผลและวจิารณ 
1. ผลของชนิดน้ํามันหอมระเหยตอการเกิดอิมัลชัน 

การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาการเตรียมอิมัลชันโดยใชน้ํามันหอมระเหยหลายชนิด ไดแก spearmint oil, 
peppermint oil, menthe, optamint oil, eucalyptol และ tea tree oil และทดลองเปรียบเทียบความคงตัวทาง
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กายภาพของอิมัลชันที่ได โดยดูผลการเกิดครีมและการแยกชั้นของอิมัลชัน ผลการทดลองพบวาทุกสูตรตํารับที่เตรียม
โดยใชน้ํามันหอมระเหยไดแก spearmint oil, peppermint oil, optamint oil และ tea tree oil เกิดการแยกชั้น สวน
สูตรที่มีสวนผสมของ menthe และ eucalyptol ไมเกิดการแยกชั้นชัดเจน ทั้งหลังการเก็บไวที่ 25 องศาเซลเซียสเปน
เวลา 7 วัน และการทําสลับอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสและ 45 องศาเซียลเซียส 6 รอบ  ดังแสดงตัวอยางในรูปที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 เปอรเซ็นตการเกิดครีมของนาโนอิมัลชันที่เตรียมจากน้ํามันหอมระเหย (ซาย) 
และที่เตรียมจากน้ํามันหอมระเหยรวมกับน้ํามันถั่วเหลือง (ขวา) 

 

2. ผลของการใชน้ํามันหอมระเหยรวมกับน้ํามันถั่วเหลืองตอการเกิดอิมัลชัน 
 น้ํามันหอมระเหยหลายชนิดมีคุณสมบัติในการตานเชื้อ แตเมื่อนํามาเตรียมในรูปอิมัลชันโดยใชน้ํามันหอม
ระเหยเพียงอยางเดียวกันทําใหไดอิมัลชันที่ไมคงตัว จึงไดมีการศึกษาโดยการเตรียมรวมกับน้ํามันถั่วเหลืองใน
อัตราสวน 1:1 จากการศึกษาพบวา ทุกสูตรตํารับไมเกิดการแยกชั้นภายหลังการเก็บ ไวที่ 25 องศาเซลเซียสเปนเวลา 
7 วัน เนื่องจากน้ํามันถั่วเหลืองจะกักเก็บน้ํามันหอมระเหยไวภายใน ทําใหความสามารถในการระเหยนอยลงจึงมี
ความคงตัวมากกวาระบบที่มีน้ํามันหอมระเหยเพียงอยางเดียว แตภายหลังการสลับอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสและ 
45 องศาเซียลเซียส 6 รอบ พบวา สูตรที่มีสวนผสมของ Menthe เกิดการแยกชั้นเล็กนอย ดังแสดงในรูปที่ 1  
เนื่องจาก Menthe มีสวนประกอบสวนใหญเปนเมนทอลจึงเกิดการตกผลึกขึ้น 
3. ผลของชนิดของน้ํามันหอมระเหยตอขนาดของอนุภาค 
 เนื่องจากขนาดของอนุภาคจะมีผลตอฤทธิ์ในการฆาเชื้อของระบบอิมัลชัน โดยอนุภาคขนาดเล็กนั้นมีโอกาส
ในการสัมผัสกับเชื้อกอโรคไดดีกวาอนุภาคขนาดใหญ ดังนั้นจึงไดมีการศึกษาชนิดของน้ํามันหอมระเหยที่มีผลตอ
ขนาดของอนุภาค จากการศึกษาพบวา อิมัลชันที่เตรียมจากน้ํามันหอมระเหยทุกสูตรมีขนาดอนุภาคอยูในชวง 1-46 
ไมโครเมตร โดยสูตรที่มีสวนผสมของ menthe และ eucalyptol มีขนาดอนุภาคใหญประมาณ 46 และ 41 
ไมโครเมตรตามลําดับ เมื่อทําการศึกษาโดยการเตรียมอิมัลชันจากน้ํามันหอมระเหยรวมกับน้ํามันถั่วเหลืองใน 
อัตราสวน 1:1 โดยน้ําหนัก พบวา อนุภาคหยดน้ํามันมีขนาดเล็กลงในทุกสูตรตํารับโดยมีขนาดอยูในชวง 160-270 นา
โนเมตรภายหลังการเตรียม 24 ชั่วโมง และมีความคงตัวทางกายภาพที่ดี โดยทุกสูตรตํารับมีขนาดหยดน้ํามันแทบไม
เปล่ียนแปลงเมื่อเก็บไวที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 7 วัน และหลังจากทําการสลับอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสและ 45 
องศาเซียลเซียส 6 รอบ ยกเวนในสูตรที่มีสวนผสมของ menthe มีขนาดอนุภาคใหญขึ้น เปน 160 และ 27 ไมโครเมตร 
ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 ขนาดอนุภาคหยดน้ํามันของนาโนอิมัลชันที่เตรียมจากน้ํามันหอมระเหย (ซาย)  
และที่เตรียมจากน้ํามันหอมระเหยรวมกับน้ํามันถั่วเหลือง (ขวา) 

 
4. ผลของชนิดของน้ํามันหอมระเหยตอคาความตางศักยไฟฟาที่พ้ืนผิวอนุภาค 
 คาความตางศักยไฟฟาที่พื้นผิวของอนุภาคมีผลตอความสามารถในการสัมผัสกับเยื่อหุมเซลลของเชื้อ
แบคทีเรียจึงไดมีการศึกษาหาคาความตางศักยไฟฟาที่พื้นผิวอนุภาคหยดน้ํามันของนาโนอิมัลชันที่เตรียมไดจาก
น้ํามันหอมระเหย และการใชน้ํามันหอมระเหยรวมกับน้ํามันถั่วเหลือง จากการศึกษาพบวา คาความตางศักยไฟฟาที่
พื้นผิวอนุภาคหยดน้ํามันมีคาเปนลบทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 3 โดยสูตรที่มีสวนผสมของน้ํามันถั่วเหลืองจะใหคา
ความตางศักยไฟฟาที่พื้นผิวอนุภาคหยดน้ํามันเปนลบมากกวาเนื่องจากน้ํามันถั่วเหลืองมีสวนที่เปนกรดไขมันที่แสดง
ประจุลบมากกวาอยูดวย ยกเวนในกรณี spearmint ซึ่งตัวน้ํามันดังกลาวมีความเปนลบมากกวาน้ํามันถั่วเหลือง 
 
 
 

รูปที่ 3 คาความตางศักยไฟฟาที่พื้นผิวอนุภาค
หยดน้ํามันที่เตรียมไดจากน้ํามันหอมระเหย และ
น้ํามันหอมระเหยรวมกับน้ํามันถั่วเหลืองใน
อัตราสวน 1:1 โดยน้ําหนัก 

 
สรุป  
 นาโนอิมัลชันที่เตรียมไดจากน้ํามันหอมระเหยรวมกับน้ํามันถั่วเหลืองในอัตราสวน 1:1 โดยน้ําหนัก มีความ
คงตัวมากกวาสูตรที่เตรียมไดจากน้ํามันหอมระเหยอยางเดียว อีกทั้งยังมีขนาดอนุภาคขนาดเล็กในชวงนาโนเมตร ซึ่ง
ผลดังกลาวจะใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการนําไปใชพัฒนาสูตรตํารับนาโนอิมัลชันที่มีคุณสมบัติที่ดีตอไป 
 
คําขอบคุณ 
 งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภายใตโครงการเชื่อมโยงภาคการผลิตกับงานวิจัย ทุน สกว.- อุตสาหกรรมระดับปริญญา
โท (สกว.) ประจําป 2551 (MAG Window I) 
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การออกแบบยาเม็ดแตกตัวเร็วที่ประกอบดวยเพลเลตเคลือบแตกตัวในลําไส 
Design of fast disintegrating tablets comprising enteric coated pellets 
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บทคัดยอ 

เพลเลตเคลือบแตกตัวในลําไสถูกเตรียมขึ้นโดยใชเครื่องเคลือบแบบฟลูอิไดซ หลังจากนั้นจึงนําเพลเลตที่ได
ไปผสมกับสารชวยและตอกเปนยาเม็ด โดยมีการศึกษาผลของปริมาณเพลเลต สารเพิ่มปริมาณและ สารลดแรง
กระแทกตอคุณสมบัติของเพลเลตที่ได  ผลการทดลองพบวาการเพิ่มปริมาณเพลเลตในระดับมากกวารอยละ 20 โดย
น้ําหนัก  มีผลทําใหเกิดการรั่วของเอนเทอริกฟลมจากการเพิ่มโอกาสที่เพลเลตกระแทกกัน การเพิ่มระดับของ 
microcrystalline cellulose มากขึ้นมีผลทําใหยาเม็ดที่ไดมีความแข็งมากขึ้น โดยมีแนวโนมของการรั่วของเพลเลตนอย
กวาการใช dibasic calcium phosphate ซึ่งนาจะเกิดจากคุณสมบัติ plastic deformation ของ microcrystalline 
cellulose สําหรับการใช PEG 6000 เพื่อเปนสารชวยลดแรงกระแทกนั้น พบวาไมสามารถชวยลดการรั่วของเพลเลตได 
เพลเลตที่ไดมีแนวโนมร่ัวมากขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณ PEG มากกวา 20  เปอรเซนต ผลการทดลองดังกลาวจะเปนขอมูลพื่
อชวยในการออกแบบยาเม็ดที่ประกอบดวยเพลเลตแตกตัวในลําไสตอไป 
คําสําคัญ : การควบคุมการปลดปลอยยา เพลเลต ฟลูอิไดซ เอนเทอริก การตอก 
 
Abstract 
 The enteric coated pellets were prepared by fluidized bed coater (Wurster type), mixed with 
excipients and compressed into the disintegrating tablets. The formulation factors, including amount of 
pellets, excipients and cushioning agent was evaluated. The result showed that the integrity of enteric 
coated film was reduced after increasing amount of pellets to more than 20% w/w. The collision among 
increased pellets should be a possible explanation. As increasing of microcrystalline cellulose, the 
hardness of tablets was increased while the tendency of leakage was reduced. The plastic deformation 
of microcrystalline cellulose might reduce the compaction force impacted on pellets.  PEG 6000 could 
not act as the cushioning agent in the study.   The pellets had a tendency to leak after increasing the 
level of PEG to more than 20% w/w. The results obtain from the study could be a guideline for designing 
of tablets comprising enteric coated pellets. 
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Keywords :  controlled drug release; pellet; fluidized; enteric, compression 
 
คํานําและวัตถุประสงค 
 รูปแบบยาแบบหลายหนวย (multiunit dosage forms) หรือรูปแบบยาที่ประกอบดวยหนวยยอยมากกวา
หนึ่งหนวยขึ้นไปในหนึ่งหนวยของการรับประทาน (dose) เปนระบบที่มีความนิยมใชมากขึ้นในปจจุบัน เนื่องจาก
สามารถลดปญหาที่เกิดขึ้นกับรูปแบบยาแบบหนึ่งหนวย (single unit dosage form) ในเร่ืองตางๆ เชน  ลดความ
ผิดพลาดที่เกิดจากการปลดปลอยยาทั้งหมดทันที (dose dumping) ลดอาการระคายเคืองเฉพาะที่ เปนตน โดย
หนวยยอยที่นิยมใชในระบบดังกลาวจะอยูในรูปเพลเลต (pellet) ที่มีการศึกษาการใชอยางกวางขวางทั้งในระบบยา
ออกฤทธิ์นาน (sustained release) และการนําไปเคลือบเพื่อนําสงยาสูลําไสเล็ก (enteric coating) (ณัฐนันท, 2548) 
 โดยทั่วไปแลวรูปแบบยาหลายหนวยจะอยูในรูปแบบแคปซูลที่บรรจุเพลเลตไวดานในแตในรูปแบบยาเม็ด
นอยมาก เนื่องจากเปนการยากที่จะคงสภาพผิวเคลือบบนเพลเลตใหเหมือนเดิมกอนการตอกเปนเม็ดได โดยผิว
เคลือบมักแตกออกภายใตแรงตอก ทําใหไมสามารถคงสภาพยาออกฤทธิ์นาน หรือทนความเปนกรดในกระเพาะ
อาหารได (Bodmeier, 1997)  ในการศึกษาครั้งนี้ไดทดลองเตรียมยาเม็ดที่ประกอบดวยเพลเลตเคลือบแตกตัวใน
ลําไส มีการศึกษาปจจัยตางๆที่สงผลกระทบตอคุณสมบัติของเพลเลต เชน ปริมาณของเพลเลต ปริมาณและชนิดของ
สารชวยในยาเม็ด รวมไปถึงปริมาณของสารชวยลดแรงกระแทก เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนายาเม็ด
ตอไป 
 
อุปกรณและวิธีการ  
 การเตรียมเพลเลตเคลือบแตกตัวในลําไส นําแกนน้ําตาล (sugar seeds) ขนาด 30-35 mesh ไป
เคลือบในเครื่องเคลือบแบบฟลูอิไดซ (Glatt, model uni-glatt) โดยมีการเคลือบเปน 3 ชั้นไดแก ชั้นสี ชั้นแยก และชั้น
เอนเทอริก โดยจะมีการใช Ponceau 4 R เปนสีเพื่อแทนการใชตัวยาสําหรับการทดสอบ ในสวนชั้นเอนเทอริกจะใชพอ
ลิเมอรในกลุมเมทาคลัยริกแอซิด (methacrylic acid) โดยกําหนดปริมาณใหมากพอที่จะทนกรด (0.1 N HCl) ได
อยางนอย 2 ชั่วโมงกอนนําไปทดลองขั้นตอนตอไป 

การเตรียมยาเม็ดที่ประกอบดวยเพลเลต  เพลเลตที่ผานการทดสอบการแตกตัวใน 0.1 N HCl จะนํามา
ผสมกับแกรนูลที่เตรียมจากสารเพิ่มปริมาณ ไดแก microcrystalline cellulose และ dibasic calcium phosphate 
ในสัดสวนตางกัน หลังจากนั้นจะนําไปตอกโดยผสมกับ cross-link sodium carboxymetthyl cellulose และ 
magnesium stearate กอนนําไปตอกเม็ด โดยมีบางสูตรตํารับจะมีการเติม PEG 6000  เพื่อทดสอบการเปนสารลด
แรงกระแทกตอเพลเลต โดยมีปจจัยทั้งหมดที่จะทําการศึกษาไดแกปริมาณเพลเลต ชนิดและปริมาณของสารชวย 
รวมไปถึงปริมาณของสารลดแรงกระแทกตอคุณสมบัติของเพลเลตที่ได ไดแกประเมินโดยการถายภาพเพลเลตที่ได 
ความแข็งของยาเม็ด การแตกตัวใน 0.1 N HCl รวมไปถึงการประเมินการรั่วของสีจากเพลเลตประกอบดวย (Beckert 
et al. 1996,  Marvola et al., 1999)   
 
ผลและวิจารณ 

การเตรียมยาเม็ดที่ประกอบดวยเพลเลตเคลือบแตกตัวในลําไส  รูปที่ 1 แสดงภาพถายสารที่ผาน
ขั้นตอนกอนทําเปนยาเม็ด โดยเริ่มตนจากแกนน้ําตาลที่มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยประมาณ 460 ไมครอน มีรูปรางผิว
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คอนขางหยาบ เมื่อผานการเคลือบสี จะมีขนาดโตขึ้นเล็กนอยโดยจะมีขนาดเฉลี่ยประมาณ 530 ไมครอนโดยมีผิวที่
เรียบมากขึ้น และเมื่อผานการเคลือบช้ันเอนเทอริกจะมีขนาดใหญขึ้นคอนขางชัดเจนในระดับ 700 ไมครอน โดยเพล
เลตที่ผานขั้นตอนนี้จะไมพบการแตกตัวหรือบวมใน 0.1 N HCl และเมื่อนําไปตอกรวมกับสารชวยในยาเม็ดจะพบวา
มีการกระจายตัวคอนขางดีไมพบการแตกหักที่ชัดเจน โดยพบการเปลี่ยนแปลงเล็กนอยในบริเวณผิวของยาเม็ดที่
สัมผัสกับแรงอัดที่มากกวาดังแสดงในรูปที่ 2 

 
 

 
 
 
                             (a)                                                  (b)                                                     (c)              
                รูปที่  1   ภาพถายของแกนน้ําตาล (a) แกนน้ําตาลภายหลังการเคลือบสี (b) และเคลือบเอนเทอริก(d)  
 

 
 
 

                          
           
           (a)                                                                 (b)                                           

                รูปที่ 2  ภาพถายของยาเม็ดแตกตัวเร็วที่ประกอบดวยเพลเลตเคลือบแตกตัวในลําไส บริเวณดานในยาเม็ด 
(a)  
                           และบริเวณผิวยาเม็ด (b) 

ผลของปริมาณเพลเลตตอคุณสมบัติเพลเลตภายใตแรงตอก  ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแกรนูลที่
ประกอบดวย microcrystalline cellulose 100% (ของสัดสวนสารเพิ่มปริมาณที่ใช) มาผสมกับเพลเลตในสัดสวน
ตางกัน ตั้งแต 15-35 % w/w ผลการทดลองพบวาปริมาณเพลเลตในระดับ 15-20% w/w ไมพบการรั่วของสี แต
อยางไรก็ตามตั้งแตสัดสวน 25-35% w/w พบการรั่วของสีอยางชัดเจน ดังแสดงในรูปที่ 3  โดยเวลาที่เริ่มพบการรั่ว
ของสีนั้นจะมีนอยลงเมื่อเพิ่มสัดสวนของเพลเลตมากขึ้น  ซึ่งเกิดเนื่องจากเพิ่มโอกาสที่เพลเลตจะเกิดกระแทกกันเอง
ไดมากกวาซึ่งสงผลทําใหเอนเทอริกฟลมที่เคลือบแตกเสียหายไดงายกวา 
 
 
 

 
 
รูปที่ 3  ผลของปริมาณเพลเลตตอการรั่วของสีหลังการทดสอบใน 0.1 N HCl เปนเวลา 2 ชั่วโมงที่ปริมาณ pellet  15, 
20, 25 , 30  และ 35 % ตามลําดับ 
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ผลของสารเพิ่มปริมาณตอคุณสมบัติของเพลเลตและยาเม็ด การทดลองไดเตรียมแกรนูลที่
ประกอบดวยสารเพิ่มปริมาณ microcrystalline cellulose (MCC) และ dibasic calcium phosphate (DCP)  ใน
สัดสวนตางกัน ทําการผสมเพลเลตและตอกที่แรงตอก 500 กิโลกรัม นําไปประเมินผลความแข็งดังแสดงในรูปที่ 4 
จากผลการทดลองพบวาการเพิ่มสัดสวน  MCC มากขึ้น สงผลทําใหความแข็งของยาเม็ดเพิ่มขึ้นชัดเจน  โดยการ
ทดสอบแตกตัวใน 0.1 N HClพบวายาเม็ดจากทุกสูตรแตกตัวอยางรวดเร็วนอยกวา 2 นาทีถึงแมวาจะมีความแข็งที่
เพิ่มมากขึ้น แตอยางไรก็ตามเพลเลตที่มีสัดสวน MCC นอยกวาหรือมีสัดสวน DCP ที่มากกวามีแนวโนมเกิดการรั่ว
ของสีไดมากขึ้น ซึ่งนาจะเกิดเนื่องจากคุณสมบัติ plastic deformation ของ MCC ที่ชวยลดแรงกระแทกตอเพลเลต 
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รูปที่ 4  ผลของปริมาณ microcrystalline cellulose ตอความแข็งของยาเม็ด 

 
ผลของปริมาณ PEG 6000 ตอคุณสมบัติเพลเลตภายใตแรงตอก  ที่ระดับเพลเลต 20% ของยาเม็ดได

มีการทดลองเพิ่ม PEG 6000 ลงไปในระดับ 5-20% w/w เพื่อทดสอบความสามารถในการลดแรงกระแทกตอ
คุณสมบัติเพลเลตที่ได พบวาที่ระดับ 5-10% w/w ไมพบการรั่วของสีที่ชัดเจน ในขณะที่ปริมาณตั้งแต 20 % w/w นั้น
มีแนวโนมการรั่วของสีมากขึ้น ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา PEG 6000 ไมสามารถชวยปองกันการรั่วของสีได โดย
ทั้งนี้อาจเกิดเนื่องมาจาก PEG 6000 ซึ่งมีคุณสมบัติเปนสารชวยยืดหยุนทําปฏิกริยากับเอนเทอริกฟลมที่เคลือบบน
ผิวเพลเลตสงผลใหการซึมผานของสีเกิดขึ้นไดมากขึ้นถึงแมวาอาจชวยเปนสารลดแรงกระแทกได 
 
สรุป 

การศึกษาครั้งนี้สามารถเตรียมยาเม็ดแตกตัวเร็วที่สามารถควบคุมการแตกผิวเคลือบของเพลเลตไดโดยการ
ควบคุมปจจัยในเรื่องตางๆ เชน ปริมาณเพลเลต ปริมาณและชนิดของสารชวย ใหอยูในระดับที่เหมาะสม ซึ่งจะใชเปน
แนวทางในการออกแบบยาโดยใชตัวยาสําคัญเปนองคประกอบตอไป 

 
คําขอบคุณ 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ที่ได
เอื้อเฟอสถานที่ อุปกรณและสารเคมี 
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ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 
Solar cabinet dryer  
 
อุทัย  จันทะเวช1 
Authai  Juntawech1 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1)ออกแบบและสรางตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย (2)ศึกษา
เปรียบเทียบอุณหภูมิส่ิงแวดลอมดานบนและดานลางภายในแผงรับรังสีจากดวงอาทิตยและภายในตูอบแหง
(3)เปรียบเทียบรอยละความชื้นของผลิตภัณฑที่ไดจากตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยกับการตากแหงโดยวิธีธรรมชาติ 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาการทําแหงอาหารในครั้งนี้คือตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยประกอบดวย 2 สวน
คือตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยและแผงรับรังสีจากดวงอาทิตย ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยสรางเปนกลองส่ีเหลี่ยม
กวาง  0.5 เมตร ยาว 0.5 เมตร สูง 0.7 เมตร มีพื้นที่ในการอบแหง 0.25 ตารางเมตร สําหรับอากาศรอนที่ใชในการ
อบแหงไดมาจากแผงรับรังสีจากดวงอาทิตยที่สรางขึ้นจากแผนซิ้งค ใชกระจกใสในการปองกันความรอนจํานวน 2  
ชั้น สรางเปนกลองส่ีเหลี่ยมผืนผา กวาง 0.5 เมตร ยาว 1.0 เมตร สูง 0.4 เมตร มีพื้นที่ในการรับแสง 0.5 ตารางเมตร  
สามารถเพิ่มอุณหภูมิใหสูงกวาภายนอกตูอบแหงประมาณ 30องศาเซลเซียส ในวันที่อากาศแจมใส โดยใชผลิตภัณฑ
ในการทดสอบประกอบดวยเนื้อวัว กลวยน้ําวา และพริกชี้ฟา ชนิดละ 10 กิโลกรัม ทําการทดลองครั้งละ 1 กิโลกรัม  
เปนเวลานาน 9 ชั่วโมง ทําการทดลองระหวาง วันที่ 1 – 30 เมษายน 2552 ณ บานดอนโปง ตําบลนาคํา อําเภอศรี
เมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหาคาปริมาณความชื้นในอาหารที่ลดลงโดยพิจารณาตามรอยละความชื้นของ
อาหารตามมาตรฐานอาหารที่เปยกเปนหลัก ระหวางอาหารที่ไดจากตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยเปรียบเทียบกับการ
ตากแหงโดยธรรมชาติ ผลการวิจัยพบวา (1) อุณหภูมิเฉล่ียที่วัดไดในเวลาเริ่มการทดลองเปน 25.90, 34.20, 32.90, 
28.20 องศาเซลเซียสตามลําดับ และอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดวัดไดในเวลา 14.00 น. เทากับ 45.00, 66.80, 80.80,  
48.90 องศาเซลเซียสตามลําดับ (2) อาหารแหงที่ไดจากตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย พิจารณาตามรอยละความชื้น
ของอาหารตามมาตรฐานอาหารที่เปยกเปนหลัก มีคาความชื้นต่ําสุด 58.82 % ความชื้นสูงสุด 75.18 % และคาเฉลี่ย
ของความชื้นเทากับ 69.27 % สําหรับอาหารแหงที่ไดจากการตากแหงโดยวิธีธรรมชาติ พิจารณาตามรอยละความชื้น
ของอาหารตามมาตรฐานอาหารที่เปยกเปนหลัก มีคาความชื้นต่ําสุด 61.34 %ความชื้นสูงสุด 66.60 % และคาเฉลี่ย
ของความชื้นเทากับ 63.72 % 
คําสําคัญ : ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย แผงรับรังสีจากดวงอาทิตย โซลารเซลล ความชื้นในอาหาร การถนอม
อาหาร 
 
Abstract 

The objectives of this research were to (1) design and build solar energy oven for food drying (2)  
compare the ambient temperature above and before the radiation received panel, as will as the  

                                                 
1 โรงเรียนบานฟาหวน  ต.นาคาํ  อ.ศรีเมืองใหม  จ.อุบลราชธานี  34250  ประเทศไทย 
   Ban Phahoun School, Nacom District,  Sri Muangmai, Ubon Ratchathani 34250, Thailand 
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temperature inside the solar energy oven (3) compare the percentage of moisture content of solar dried 
products to the traditional dried products.  

The tool used in the study was the solar energy oven. It has 2 parts ; the solar energy oven and 
the radiation received panel. The designed solar energy oven was 0.5 m long, 0.5 m width, and 0.7 m 
high. The product drying area was 0.25 m 2 . The heat for drying there from the radiation received panel 
made of 2 layers heat protection of clear glass. The panel was 0.5 m long, 1.0 m width, and 0.4 m high, 
with 0.5 m 2  sunlight receiving as. In a clear sky day, the temperature inside the oven could be 
approximately 30 Co  higher than ambient temperature outside. The experiment was conducted during 1 
– 30 April 2009 at Ban Don Pong, Nacum District,  Sri Muangmai, Ubon Ratchathani. The products in the 
experiment were bananas, beef and chilli with the amount of 10 kg each. To determine the moisture 
content in the products, 1 kilogram of each product was dried in the solar oven for 9 hour period in one 
day and repeated for 10 days. The moisture content in the product was calculated from the percentage 
moisture of primarily wet food standards. The research findings were (1) the mean temperature average 
at start were 25.90, 34.20, 32.90, 28.20 Co , respectively, and the maximum temperatures at 14.00 
O’clock were 45.00, 66.80, 80.80, 48.90 Co ,respectively (2) the percentage of moisture content of the 
product dried by the solar energy oven was 58.82 %, lowest and 75.18 %, highest. The average moisture 
was 69.27 %. The percentage of moisture content of the products dried by the traditional drying method 
was and 61.34 %, lowest and 66.60 %, highest. And the average moisture was 63.72 %. 
Keywords : Solar  Energy  Oven,  the radiation received panel, solarcell, moisture of food, Food 
preservation 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

การถนอมอาหารในรูปแบบของการทําแหงสวนใหญชาวบานในแถบชนบทจะทํากันอยางงายๆโดยการนําอาหาร
ที่ตองการตากแหงไปลางทําความสะอาดแลววางบนตะแกรง หรือไมไผขัดเปนตาราง หรือนําขึ้นไปตากไวบนหลังคา 
เพื่อใหโดนแสงแดด อาหารจะเกิดการระเหยของน้ําออกไปเนื่องจากความรอนจากดวงอาทิตย เราก็จะไดอาหารแหง
เก็บไวรับประทาน ซึ่งวิธีการนี้ไมถูกสุขลักษณะเนื่องจากอาหารอาจไดรับการปนเปอนจากฝุนละออง เศษดิน รวมถึง
เชื้อโรคที่มากับลม โดยที่รักชาติ ทาโพธิ์ (2545 : 1) กลาวถึงการทําแหงของชาวบานไววา การอบแหงปลาแกวของ
ชาวบานในปจจุบันจะใชการตากแหงทําใหผลิตภัณฑใหผลชาและยังไมถูกสุขลักษณะ เพราะผลิตผลที่ตากไมมีอะไร
ปดทําใหมีการปนเปอนของฝุนละอองและเศษวัสดุอื่นอีกทั้งยังถูกรบกวนดวยแมลงและสัตวตางๆ ปจจุบันไดมีการ
พัฒนาเครื่องอบแหงเชิงกล (mechanical dryer) เพื่อนํามาใชแกปญหาดังกลาว แตก็มีเฉพาะผูประกอบการขนาด
กลางและขนาดใหญเทานั้นที่สามารถจัดหาเครื่องอบแหงประเภทนี้มาใชได นอกจากนี้เครื่องอบแหงเชิงกลตองใช
แหลงพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งปจจุบันมีราคาคอนขางสูงและการใชเชื้อเพลิงดังกลาวยังกอใหเกิดมลพิษตอ
ส่ิงแวดลอมดวย  ผูวิจัยเห็นวานาจะมีการพัฒนาทําตูอบแหงที่ไมตองใชเชื้อเพลิงฟอสซิลและเชื้อเพลิงชนิดอื่นมาให
ความรอน ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการพัฒนาตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยเพื่อใชในการอบแหงอาหารใหใชเวลานอยลง
และถูกสุขอนามัย รวมถึงการถนอมคุณคาทางอาหารใหกับผลิตภัณฑดวย ผูวิจัยมีวัตถุประสงคในการวิจัยดังนี้คือ 1)
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ออกแบบและสรางตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 2)ศึกษาเปรียบเทียบอุณหภูมิส่ิงแวดลอม ดานบนและดานลาง
ภายในแผงรับรังสีจากดวงอาทิตยและภายในตูอบแหง 3)เปรียบเทียบรอยละความชื้นของผลิตภัณฑที่ไดจากตูอบ
แหงพลังงานแสงอาทิตยกับการตากแหงโดยวิธีธรรมชาติ 
 
อุปกรณและวิธีการ 

การศึกษาคนควาเกี่ยวกับการถนอมอาหารโดยวิธีการทําแหงในครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงทดลอง โดยผูศึกษา
ออกแบบและสรางตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยขึ้นมาเอง  มีอุปกรณดังนี้คือ  ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย  ทอนํา
ความรอนและแผงรับรังสีจากดวงอาทิตย  เครื่องชั่ง และมีวิธีการทดลองดังนี้ 

1. นาํแผงรับรังสีจากดวงอาทิตยและตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยตั้งไวในบริเวณที่โลงในแนวเหนือ – ใต  
โดยหันหนาไปทางทิศใตทํามุม  15  องศากับแนวระนาบ 

2. นําเนื้อวัวสดที่ผานการหมักดวยเกลือและกระเทียมเปนเวลา  1  คืน  มาลางน้ํา  2  ครั้ง  ขึ้นชั่งมวลใหได
น้ําหนัก 1  กิโลกรัมจํานวน  2  ชุด นําเนื้อวัวชุดที่ 1  ไปวางบนตะแกรงโดยไมใหเนื้อเรียงซอนทับกัน  แลวนําเขาตูอบ  
และนําเนื้อวัวชุดที่  2  ไปวางบนตะแกรงโดยไมใหเนื้อเรียงซอนทับกัน  แลวนําไปตากแดดธรรมชาติ   

3. ติดตั้งชุดอุปกรณโซลารเซลล 
4. เริ่มทําการอบแหงตั้งแตเวลา  08.00 – 17.00 น. โดยในชวงเวลา 08.00 – 11.00 น. วางแผงรับรังสีจาก

ดวงอาทิตยหันไปทางทิศตะวันออกทํามุม 45 องศากับแนวราบ  เวลา  11.00 – 13.00 น. ปรับแผงรับรังสีจากดวง
อาทิตยทํามุม 0 องศากบัแนวราบ ชวงเวลา  13.00 – 17.00 น. ปรับแผงรับรังสีจากดวงอาทิตยหันไปทางทิศตะวันตก
ทํามุม 45 องศากับแนวราบ บันทึกคาอุณหภูมิภายในตูอบแหง อุณหภูมิภายนอกตูอบแหง และอุณหภูมิภายในแผง
รับรังสีจากดวงอาทิตยทุกๆ  1 ชั่วโมง  จนกระทั่งส้ินสุดการทดลอง  โดยใชเทอรมอมิเตอรแบบดิจิตอล  นําเนื้อที่ผาน
การอบแหงและเนื้อที่ตากแดดธรรมชาติมาชั่งมวลโดยเครื่องชั่งรุน MB-2610 Triple beam balance  แลวบันทึกผล 

5. ทําการทดลองกลุมตัวอยางแบบเดิมซ้ําอีก  9  ครั้ง 
6. เก็บรวบรวมขอมูลในการทดสอบเพื่อนํามาวิเคราะหผล 

ผลและวจิารณ 
ตารางที่  1  แสดงน้ําหนักและเปอรเซ็นตความชื้นของผลิตภัณฑที่ลดลงจากการทําแหง 

ตารางเปรียบเทียบน้ําหนักและเปอรเซ็นตความชื้นของผลิตภัณฑที่ลดลงจากการทําแหง 
ครั้งที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x  

1x  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

2x  0.60 0.50 0.54 0.62 0.56 0.58 0.54 0.56 0.63 0.57 0.57 
3x  62.5 66.66 64.93 61.72 64.10 63.29 64.93 64.10 61.34 63.69 63.72 

4x  0.33 0.38 0.50 0.51 0.57 0.40 0.42 0.47 0.51 0.38 0.44 
5x  75.18 72.48 66.66 66.22 63.69 71.42 70.42 68.02 66.22 72.46 69.27 

หมายเหตุ : 1x  คือน้ําหนักกอนการทดลอง(กิโลกรัม), 2x  คือน้ําหนักผลิตภัณฑจากการตากแดด(กิโลกรัม), 3x  คือ
เปอรเซ็นตความชื้นผลิตภัณฑที่ลดลงจากการตากแดด, 4x  คือน้ําหนักผลิตภัณฑจากตูอบแหง(กิโลกรัม)
และ  5x  คือเปอรเซ็นตความชื้นผลิตภัณฑที่ลดลงจากตูอบแหง 
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บทวิจารณ 
งานวิจัยครั้งนี้ไดแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยที่แตกตางจากการทําแหงโดยการ

ตากแดดตามธรรมชาติ ซึ่งเปนเครื่องมือที่สามารถนํามาใชในการประกอบอาชีพขนาดเล็กภายในครัวเรือนไดและเปน
เครื่องมือที่ผลิตงาย ตนทุนในการผลิตต่ําไมกอใหเกิดมลพิษแกส่ิงแวดลอมเพราะใชพลังงานจากแสงอาทิตยเพียง
อยางเดียวเมื่อเทียบกับตูอบแหงแบบที่ใชพลังงานรวมอยางอื่นแลวประสิทธิภาพในการทํางานอาจไมดีเทียบเทากับ
ตูอบแหงแบบพลังงานรวมแตตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยเครื่องนี้ก็ไมกอใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม 

 
สรุป 

จากการทดลองตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยที่ผูวิจัยสรางขึ้นมา เปรียบเทียบผลการทดลองตูอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยกับการตากแหงโดยวิธีธรรมชาติ ผลการทดสอบพบวา ผลิตภัณฑที่ไดจากตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยมี
คาเปอรเซ็นตความชื้นที่ลดลงจากการทดลองจํานวน 10 ครั้ง ดังนี้ 75.18 72.48 66.66 66.22 63.69 71.42 70.42  
68.02 66.22 และ 72.46 เปอรเซ็นตตามลําดับ มีคาเฉลี่ย 69.27 เปอรเซ็นต ซึ่งใหผลการทดลองที่ดีกวาการตากแหง
โดยวิธีธรรมชาติ ที่มีคาเปอรเซ็นตความชื้นที่ลดลงจากการทดลองจํานวน 10 ครั้ง ดังนี้ 62.50 66.66 64.93 61.72 
64.10 63.29 64.93 64.10 61.34 63.69 เปอรเซ็นตตามลําดับ มีคาเฉลี่ย 63.72 เปอรเซ็นต 
 
คําขอบคุณ 

การทําวิทยานิพนธในครั้งนี้สําเร็จไดดวยดีเพราะไดรับความอนุเคราะหจากทานรองศาสตราจารย ดนัย วิโรจน
อุไรเรือง ที่คอยใหคําแนะนํา คําปรึกษา การเอาใจใสแกไขวิทยานิพนธเพื่อใหมีความสมบูรณที่สุด รองศาสตราจารย
ประสาร  ไชยณรงคและผูชวยศาสตราจารย รักชาติ ทาโพธิ์ ซึ่งเปนผูที่คอยผลักดันและเปนกําลังใจรวมถึงการให
คําแนะนําที่เปนประโยชนตองานวิจัยเลมนี้ ขอขอบพระคุณ คุณแมอัมพร สีหา คุณพอสมชัย จันทะเวช ซึ่งเปนมารดา
และบิดาของผูวิจัย รวมถึงคุณบังอร สีหา ผูซึ่งไดเปดโอกาสทางการศกึษาใหกับผูวิจัยและเปนแรงใจเปนบุคคลสําคัญ
ในชีวิตที่ทําใหงานวิจัยเลมนี้สําเร็จสมบูรณ 
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ปจจัยที่มีผลตอการซึมผานของยาผานลําไสใหญสุกร : การศึกษาแบบภายนอกรางกาย 
Factors affecting drug permeation through porcine colon : In- vitro study 
  
อุไรวรรณ พงศพิริยะจิต1,2 ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน1 พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์1,2 สนทยา ล้ิมมัทวาภิรัติ1์,2                
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Uraiwan Pongpiriyajit1,2, Tanasait Ngawhirunpat1, Pornsak Sriamornsak1,2, Sontaya Limmatvapirat1,2, 
Manee Luangtana-anan1,2 and Jurairat Nunthanid1,2  
 
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการซึมผานของยาผานลําไสใหญสุกรแบบภายนอก
รางกาย ปจจัยที่ศึกษา ไดแก ชนิดของตัวกลาง (pH 7.4 Kreb’s buffer และ pH 7.4 Tris-HCl) และการเติมพอลิเมอร 
ไดแก ไคโตซานในรูปเกลือไฮโดรคลอไรด (CSH) โดยใชยาทีโอฟลลิน (Th, pKa 8.6) และไอบูโพรเฟน (Ib, pKa 4.4-
5.2) เปนยาจําลองแทนยาเบสและยากรด ตามลําดับ ใชอุปกรณสําหรับทดสอบคือ Franz diffusion cell โดยควบคุม
อุณหภูมิของตัวกลางที่ 37+0.5 องศาเซลเซียส และเก็บตัวอยางทุก 30 นาที จนครบ 3 ชั่วโมง จากนั้นวิเคราะหหา
ปริมาณยาดวยเครื่องแยกวิเคราะหสารประสิทธิภาพสูงโดยตัวพาสารละลาย ผลการทดลองพบวาการซึมผานของยา
ผานลําไสใหญสุกรเปนแบบ zero order kinetics ชนิดและ pH ของตัวกลางมีผลตอการซึมผานของยา โดยคา
สัมประสิทธิ์การซึมผาน (permeability coefficient) ของยา Th ในตัวกลาง 2 ชนิด ไดแก pH 7.4 Kreb’s buffer และ 
pH 7.4 Tris-HCl มีคา 8.4x10-6 และ 11.8x10-6 ซม./วินาที สวน Ib มีคา 8.8 x10-6 และ 16.6x10-6 ซม./วินาที 
ตามลําดับ แสดงวาคุณสมบัติการซึมผานของยาอยูในกลุมปานกลางถึงดี สําหรับการศึกษาผลของ CSH ตอการซึม
ผานของยาพบวา CSH ไมชวยเพิ่มการซึมผานของยา Th แตกลับมีผลลดการซึมผานของยา Ib ในตัวกลางทั้งสอง
ชนิด ทั้งนี้อาจเนื่องจากปจจัย pH ของตัวกลาง มีผลทําให CSH ซึ่งมีคา pKa ประมาณ 6.5 เกิดการตกตะกอนใน
ตัวกลางที่มีคา pH 7.4 รวมทั้งประจุบวกของ CSH อาจทําปฏิกิริยากับประจุลบที่ชั้นเยื่อเมือกเชนกัน ทําใหไมเกิดผล
ในการทําใหเกิดชองวางที่บริเวณ tight junction ระหวางเซลลเยื่อบุผิวลําไสใหญ นอกจากนี้หมูประจุ -NH3

+ ของ 
CSH อาจเกิดอันตรกิริยากับหมู -COO- ของยา Ib ทําใหลดการซึมผานของยา Ib จากผลการทดลองสรุปวาลําไส
ใหญสุกรนาจะสามารถนํามาศึกษาและพัฒนาเพื่อใชเปนแบบจําลองที่ดีสําหรับทดสอบการซึมผานยาภายนอก
รางกายในการคาดการณการซึมผานและการดูดซึมยาภายในรางกายมนุษยอยางมีความสัมพันธดีเชนเดียวกับ 
Caco-2   
คําสําคัญ : ทีโอฟลลิน ไอบูโพรเฟน ลําไสใหญสุกร การซึมผานของยา ไคโตซานไฮโดรคลอไรด  
 
Abstract 
 This research was aimed to study factors affecting in vitro drug permeation through porcine  
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colon. The studied factors were types of medium (pH 7.4 Kreb’s buffer and pH 7.4 Tris-HCl) and addition  
of polymer, chitosan hydrochloride (CSH). Theophylline (Th, pKa 8.6) and ibuprofen (Ib, pKa 4.4-5.2) 
were used as basic and acidic model drugs, respectively. Franz diffusion cells were used to test drug 
permeation by controlling temperature of medium at 37+0.5 oC. Samples were collected every 30 minutes 
until 3 hours. The amount of drug was analyzed by high performance liquid chromatography (HPLC). The 
results showed that drug permeation through porcine colon was zero order kinetics and type of medium 
affected drug permeation. The permeability coefficients of Th in pH 7.4 Kreb’s buffer and pH 7.4 Tris-HCl 
were 8.4 x 10-6 and 11.8 x 10-6 cm/s, respectively, while those of Ib were 8.8 x 10-6 and 16.6 x 10-6 cm/s, 
respectively. Permeation of both drugs classified as moderate to good level groups. The effect of 
polymer, CSH, was found to increase the permeation of Th but that of Ib was decreased in both media, 
resulting from the effect of pH that CSH (pKa around 6.5) precipitated in pH 7.4 medium and the positive 
charge of CSH might also interact with anions at mucous layer resulted in no action on loosen tight 
junction at epithelial cells of porcine colon. Furthermore, the -NH3

+ groups of CSH might interact with -
COO- groups of Ib that decreased the drug permeation. It was concluded that porcine colon can be used 
to study and develop as a well model for in-vitro drug permeation test as Caco-2.  
Keywords : Theophylline, ibuprofen, porcine colon, drug permeation, chitosan hydrochloride  
 
คํานําและวัตถุประสงค 

การประเมินประสิทธิภาพของระบบนําสงยาจําเปนตองมีการประเมินทั้งภายนอกรางกายและใน
สัตวทดลอง การประเมินภายนอกรางกายที่ดีสามารถใหขอมูลที่สอดคลองกับการประเมินในสัตวทดลองทําให
คาดการณไดในรางกายมนุษย มีการพัฒนาระบบนําสงยาสูลําไสใหญสําหรับยาตานมะเร็ง ยารักษาลําไสใหญ
อักเสบ หรือแมแตยาโปรตีนและเปปไทด การประเมินประสิทธิภาพการซึมผานของยาผานผนังของลําไสใหญแบบ
ภายนอกรางกายยังไมแพรหลายนัก ทั้งนี้มีการใช Caco-2 (Human epithelial colorectal adenocarcinoma 
cells) และลําไสใหญของหนู โดย Caco-2 มีความสามารถในการแสดงลักษณะสําคัญหลายประการเหมือนลําไส
ของมนุษย แตอยางไรก็ตามการใช  Caco-2 มีขอจํากัดหลายประการ เชน เวลาในการใช  การลงทุนสูง การปนเปอน
ของจุลินทรียหรือส่ิงมีชีวิตอื่น ความแตกตางดานสภาพแวดลอมในหองทดลองของแตละที่ และที่สําคัญคือการใช 
Caco-2 เปนแบบจําลอง  จะสูญเสียชั้นเยื่อเมือก  (mucous layer) ที่ปกคลุมผนังลําไสไป สวนการใชลําไสใหญหนูยัง
มีขอจํากัดเรื่องขนาดของลําไสที่มีขนาดเล็ก ในขั้นตอนการเตรียมจะตองระมัดระวังไมใหเนื้อเยื่อถูกทําลาย รวมไปถึง
ขอจํากัดในเรื่องของพื้นที่ ระยะเวลาการเลี้ยง และตนทุนสูง งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อใชลําไสใหญสุกรมาเปน
แบบจําลองในการศึกษาการซึมผานของยาภายนอกรางกายเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการประเมินคาการซึมผานและ
การดูดซึมยาภายในรางกายมนุษย โดยลําไสใหญของสุกรมีชั้นเยื่อเมือก และมี monocarboxylate transporters 
(MCTs) ในลําไสใหญซึ่งเปนโปรตีนที่ชวยในการดูดซึมสารที่พบไดในมนุษย นอกจากนี้ยังมีรายงานวาลําไสใหญสุกร
และสุนัข เปนแบบจําลองที่เหมาะสมและดีกวาลําไสหนู ในดานของขนาดยาที่ใหกับขนาดของลําไสที่ใชทดลอง และ
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการซึมผานของยา Th  และ Ib ซึ่งเปนยาจําลองแทนยาเบสและยากรด ตามลําดับ ในตัวกลาง 
2 ชนิด ไดแก pH 7.4 Kreb’s buffer (มีฟอสเฟตเปนองคประกอบ) และ pH 7.4 Tris-HCl รวมทั้งศึกษาผลของไคโต
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ซานไฮโดรคลอไรดตอการซึมผานของยา ซึ่งไคโตซานในรูปแบบเกลือสามารถเพิ่มคาการละลาย และมีรายงานวาไค
โตซานไฮโดรคลอไรดยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพการซึมผานของ [14C]mannitol ผาน Caco-2 cell monolayers ที่ pH 
6.2 ไดถึง 36 เทา  
 
อุปกรณและวิธีการ 

งานวิจัยนี้ใชลําไสที่ไดจากสุกรที่เพิ่งถูกชําแหละจากโรงฆาสุกร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยตัดลําไส
ใหญสวนตนที่ติดกับลําไสเล็ก (ileocecal valve) ทิ้ง 15 เซนติเมตร วัดตอไปอีก 20 เซนติเมตร แลวตัดสวนนี้นําไปใช 
ลางลําไสใหญดวยตัวกลาง (buffer) แยกชั้น subepithelial ออก ไมใหสวนของชั้นเยื่อเมือกหลุด ทําการศึกษาการซึม
ผานของยาผานชิ้นสวนจากลําไสใหญสุกร โดยใช Franz diffusion cells โดยเติม buffer 14.0 มิลลิลิตร ลงใน 
receptor chamber ดานลาง นํายาที่ตองการทดสอบละลายในตัวกลาง 6.0 มล. ใสใน donor chamber ดานบน 
เก็บตัวอยางจาก receptor chamber ครั้งละ 0.7 มิลลิลิตร แลวเติมตัวกลางแทนที่  สุมตัวอยางทุก 30 นาที จนครบ 
3 ชั่วโมง ควบคุมอุณหภูมิตัวกลางที่ 37+0.5 องศาเซลเซียส วิเคราะหปริมาณยาดวยเครื่อง High performance 
liquid chromatography (HPLC, Jasco, Japan) โดยฉีดตัวอยางปริมาตร  20 ไมโครลิตร ในคอลัมน (Eclipse 
XDB-C18-5 ไมโครเมตร, 150x4.6 มิลลิเมตร, Agilent, USA) โดย mobile phase สําหรับ Ib คือ acetonitrile:water, 
pH 2.6 ในอัตราสวน 60:40, flow-rate 2.0 มิลลิลิตรตอนาที wavelength  detection ที่ 220 นาโนเมตร  และ Th คือ 
methanol:water:acetic acid ในอัตราสวน  20:75:5, flow rate 1.0 มิลลิลิตรตอนาที, wavelength detection ที่ 
273 นาโนเมตร คา retention time ของยา Th และ Ib มีคาประมาณ 2.5 และ 3.0 นาที ตามลําดับ 

 
ผลและวจิารณ 

1. การคํานวณคาสัมประสิทธิ์การซึมผาน 
การซึมผานของยาผานลําไสใหญสุกรเปนแบบ zero order kinetics นําคา slope จากกราฟเสนตรงระหวาง

คาจํานวนโมลของยาที่ซึมผานกับเวลาในรูปที่ 1 และ 2 ไปคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์การซึมผาน (permeability 
coefficient) ของยา ดังสมการ                                         (โดย ∆Q/∆t = permeability rate (mol/s) in time t (s), 
A = area of exposed tissue (cm2), C0  = initial concentration of drug (mol)) 

                 
      รูปที่ 1 ปริมาณการซึมผานของยา Th                 รูปที่ 2 ปริมาณการซึมผานของยา Ib ใน 
   ในตัวกลาง ที่มีและไมมี CSH ที่เวลาตางๆ                       ตัวกลางที่มีและไมมี CSH ที่เวลาตางๆ  

2. การประเมินการซึมผานของยาภายนอกรางกายผานลําไสใหญสุกร 
ตารางที่ 1 แสดงคาสัมประสิทธิ์การซึมผานของยา Th และ Ib ในตัวกลาง 2 ชนิด (pH7.4 Kreb’s buffer 

และ pH 7.4 Tris-HCl) ที่มีและไมมีไคโตซานไฮโดรคลอไรด โดยยา Th มีคาสัมประสิทธิ์การซึมผาน 8.4x10-6 และ 
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11.8 x10-6 เซนติเมตรตอวินาที ในตัวกลาง pH 7.4 Kreb’s buffer และ pH 7.4 Tris HCl ตามลําดับ จัดอยูในกลุมที่
มีคุณสมบัติการซึมผานในระดับปานกลาง (1x10-6-10x10-6 เซนติเมตรตอวินาที) และในระดับดี (มากกวา 10x10-6 
เซนติเมตรตอวินาที) สวนยา Ib มีคาสัมประสิทธิ์การซึมผาน 8.8x10-6 และ 16.6x10-6 เซนติเมตรตอวินาที ในตัวกลาง 
pH 7.4 Kreb’s buffer และ pH 7.4 Tris HCl ตามลําดับ จัดอยูในกลุมที่มีคุณสมบัติการซึมผานในระดับปานกลาง 
และในระดับดี ตามลําดับ แสดงวาชนิดตัวกลางมีผลตอการเกิด ionized และ unionized forms ของยาทั้งสองซึ่งมี
ผลตอการซึมผานของยาผานผนังลําไสใหญ โดยในสภาวะตัวกลางที่ pH 7.4 ยาทั้งสองชนิดอยูในรูป ionized 
มากกวา unionized forms ทั้งนี้คา Papp ของยาทั้งสองชนิดใน  Tris HCl ใหผลสอดคลองกับผลการศึกษาใน Caco-2  

สวนผลของพอลิเมอรพบวา CSH ไมชวยเพิ่มการซึมผานของยา Th แตกลับมีผลลดการซึมผานของยา Ib 
ทั้งนี้อาจเนื่องจากปจจัยความเปนกรด-ดางของตัวกลาง มีผลทําให CSH ซึ่งมีคา pKa ประมาณ 6.5 เกิดการ
ตกตะกอนในตัวกลางที่มีคา pH 7.4 รวมทั้งประจุบวกของ CSH อาจทําปฏิกิริยากับประจุลบที่ชั้นเยื่อเมือกเชนกัน ทํา
ใหไมเกิดผลในการทําใหเกิดชองวางที่บริเวณ tight junction ระหวางเซลลเยื่อบุผิวลําไสใหญ นอกจากนี้หมูประจุ 
-NH3

+ ของ CSH อาจเกิดอันตรกิริยากับหมู -COO- ของยา Ib ทําใหลดการซึมผานของยา Ib  
ตารางที่ 1 คาสัมประสิทธิ์การซึมผานของยา Th และ Ib ในตัวกลาง 2 ชนิด (pH 7.4 Kreb’s buffer และ pH 7.4 
Tris-HCl) ที่มีและไมมีไคโตซานไฮโดรคลอไรด 

Permeability coefficients (x10-6 cm/s) 
Test compounds 

pH 7.4 Kreb’s buffer pH 7.4 Tris-HCl 
Th 8.4 11.8 
Th+CSH (0.5% w/v) 9.2 10.2 
Ib 8.8 16.6 
Ib+CSH (0.5% w/v) 5.0 9.5 

 
สรุป 

ลําไสใหญสุกรนาจะสามารถนํามาศึกษาและพัฒนาเพื่อใชเปนแบบจําลองที่ดีสําหรับทดสอบการซึมผานยา
ภายนอกรางกายในการคาดการณการซึมผานและการดูดซึมยาภายในรางกายมนุษยอยางมีความสัมพันธดี
เชนเดียวกับ Caco-2  โดยชนิดของตัวกลาง และพอลิเมอร CSH มีผลตอการซึมผานของยาเมื่อใชแบบจําลองลําไส
ใหญสุกรในการทดสอบ 
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ผลการกําหนดสีพอรซเลนดวยวิธีการใชภาพถายดิจิทัลเมื่ออานคาในโหมดสี อารจีบี       
โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร และวิธีการกําหนดดวยตา 
Effect of porcelain color determination using RGB color model with digital imaging by 
computer program and visual method 
 
หทัยรัตน  เลขะธนะ1  และตระกล  เมฆญารัชชนานนท1  
Hathairat Lekatana1  and Trakol Mekayarajjananonth1 
 
บทคัดยอ 
 วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาความถูกตอง และความแมนยําในการกําหนดสีพอรซเลนดวยวิธีการใชภาพถาย        
ดิจิทัลเมื่ออานคาในโหมดสี อารจีบี โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร กับวิธีการกําหนดดวยตา  
 อุปกรณ และวิธีการ: ทําการขึ้นรูปชิ้นพอรซเลนดวยเฟลสปาติกพอรซเลนเนื้อฟน ยี่หอนอริตาเกะ 16 เฉดสี  
3 รูปแบบ ถายภาพชิ้นพอรซเลนแบบที่ 1 รวมกับแบบที่ 3 ในสภาวะที่กําหนดในการทดลอง นําภาพถายมาอานคาใน
โหมดสี อารจีบี  ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  กําหนดใหทันตแพทยผูเขารวมการวิจัยจํานวน 7 ทาน กําหนดสีพอรซเลน
ดวยวิธีกําหนดดวยตา โดยจับคูระหวางเฉดสีที่เหมือนกันของชิ้นพอรซเลนแบบที่ 2 กับแบบที่ 3 ในสภาวะที่กําหนดใน
การทดลอง     
 ผลการทดลอง: ประสิทธิผลในการกําหนดสีพอรซเลนของโปรแกรมคอมพิวเตอร พบวาโปรแกรมมีความ
ถูกตองในการอานคาสีของพอรซเลนไดถูกตองรอยละ 75 โดยสามารถกําหนด เฉดสี A และเฉดสี B ไดถูกตองทั้งหมด 
การกําหนดสีพอรซเลนดวยตา จนกระทั่งไดความถูกตอง และความแมนยําในระดับที่เปนมาตราฐานตองทําการกําหนด
ซ้ําหลายครั้ง  ซึ่งการกําหนดสีดวยตานั้นเปนทักษะที่เรียนรูได แตมีปจจัยที่ไมอาจควบคุมไดหลายประการเขามา
เกี่ยวของ การกําหนด สีพอรซเลนดวยวิธีการใชภาพถายดิจิทัลรวมกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร สามารถนํามาเปน
แนวทางเบื้องตนของการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใชในการกําหนดสีฟนตอไป 
คําสําคัญ : การกําหนดสี โปรแกรมคอมพิวเตอร พอรซเลน ภาพถายดิจิทัล โหมดสีอารจีบี  
 
Abstract 
 Objective: To study the validity and the accuracy of porcelain color determination in RGB color mode from 
digital imaging by using computer program and visual method.  
 Material and method: Porcelain specimens were fabricated in 16 colors and 3 different types from 
feldspathic dentine  porcelain  of  Noritake®. Digital imaging of porcelain type I and type III was taken under specific 
condition. The color determination of digital image was done by computer program. Then, seven dentists who 
participated in this study visually matched shade from porcelain type II and type III  under the specific condition. 
 Results: The computer program could determine the shade of porcelain with 75% accuracy. Moreover, all 
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of the shade A and B could be read correctly from the program. Determining porcelain shade by visual method for 
each individual is commonly repeated until reaching the standard level of accuracy. There are several factors that 
involve in determining the shade of porcelain and usually can not be controlled. Determination porcelain shade using 
digital imaging in conjunction with the computer program can be used as a preliminary method in development of 
computer software in order to select the shade of the tooth. 
Keywords : color determination, computer program, porcelain, digital imaging, RGB mode 
 
คํานํา และวตัถุประสงค 

การบูรณะฟนในทางทันตกรรมมีวัตถุประสงค เพื่อทดแทนโครงสรางของฟนสวนที่ขาดหายไป ใหสามารถใชงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสวยงาม วัสดุบูรณะฟนที่นิยมใชกันอยางแพรหลายคือพอรซเลน เนื่องจากมีคุณสมบัติ
โปรงแสง มีลักษณะพื้นผิวใกลเคียงผิวฟนธรรมชาติ การเลือกสีส่ิงบูรณะใหเขากับสีฟนที่เหลืออยูในชองปากนั้นเปนส่ิงสําคัญ 
การประเมินสีฟนในทางทันตกรรมนั้นแบงออกเปน  2 วิธี คือการกําหนดสีดวยตา และการวิเคราะหสีดวยเครื่องมือ          
การกําหนดสีดวยตาเปนวิธีการที่นิยมใชในทางคลินิก เนื่องจากทําไดสะดวก รวดเร็ว ตนทุนต่ํา แตมีขอดอยคือ วิธีการ
กําหนดสีดวยตานั้นขึ้นอยูกับการมองเห็น และการรับรูของผูสังเกตดวย (Paul et al.,2002) รวมทั้งมีปจจัยหลายอยางที่
ไมสามารถควบคุมไดเขามาเกี่ยวของ เชน สภาพแสงจากภายนอก อารมณ ประสบการณ อายุ ความลาของสายตา
มนุษย ภาวะตาบอดสี และ ภาวะเมตาเมอริซึมซ่ึงอาจทําใหเกิดความไมสอดคลองกันระหวางสีฟนของคนไขกับสีฟนที่เราเลือก 
เพื่อแกปญหาดังกลาวจึงมีการพัฒนาเครื่องมือในการกําหนดสีฟนขึ้นมา เรียกวิธีนี้วาการวิเคราะหสีดวยเครื่องมือ คือ 
สเปกโตรโฟโตมิเตอร และคัลเลอรีมิเตอร คาที่วัดไดจากเครื่องมือสามารถบอกคาสีไดรวดเร็วสามารถทําซ้ําได  รวมทั้ง
สามารถนํามาคํานวณเปรียบเทียบกันทางคณิตศาสตรหาความแตกตางของสี (Seghi ,1990) แตมีหลายปจจัยที่ทําให
ทายสุดแลวคาที่อานไดมีความคลาดเคลื่อน ประกอบกับเครื่องมือมีราคาสูงทําใหไมไดรับความแพรหลายในทางคลินิก
ทันตกรรมเทาไรนัก ปจจุบันเทคโนโลยีตางๆไดถูกพัฒนาขึ้นมากมาย โปรแกรมคอมพิวเตอรไดถูกคิดคนพัฒนา และเขา
มามีบทบาทในทุกสาขาอาชีพรวมทั้งในทางทันตกรรม กลองดิจิทัลเปนอุปกรณที่สามารถนํามาใชวัดสีไดโดยไมตองสัมผัส
กับวัตถุ การทํางานของกลองดิจิทัลคลายกับหลักการมองเห็นดวยตา ตําแหนงของกลอง ตําแหนงของวัตถุ และสภาวะแสง
อาจสงผลตอสีของวัตถุ ในการถายภาพควรควบคุมปจจัยดังกลาวซึ่งอาจสงผลตอการอานคาสีของโปรแกรม  งานวิจัยนี้
จึงจัดทําขึ้นเพื่อศึกษาความถูกตอง และความแมนยําในการกําหนดสีพอรซเลนโดยการนํากลองดิจิทัลมาใชประโยชน
ในการถายภาพชิ้นเฟลสปาติกพอรซเลนเนื้อฟนยี่หอ Noritake® ในสภาวะที่กําหนด และนําภาพถายมาอานคาดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรในโหมดสี RGB  

 
อุปกรณ และวิธกีาร 
 วิธีการเตรียมชิ้นตัวอยาง เตรียมตัวอยางชิ้นงาน 3 แบบ  ๆละ 16 เฉดสี  ๆละ 1 ชิ้น (A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 
C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4) โดยใชแบบซิลิโคนขึ้นรูปผงพอรซเลนเนื้อฟนดวยเฟลสปาติกพอรซเลน ยี่หอ Noritake®  ภายใต
ความควบคุม และดูแลของหองปฏิบัติการบริษัท สเปค เด็นทัล แลบ จํากัด โดยแบบที่ 1   มีรูปรางสี่เหลี่ยมขนาด  3x3 
มิลลิเมตร แบบที่ 2 มีรูปรางสี่เหลี่ยมผืนผาที่มีมุมมนขนาด 10x4 มิลลิเมตร แบบที่ 3  รูปรางทรงกลมขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 10 มิลลิเมตร ชิ้นตัวอยางมีความหนา  2.0 ± 0.05 มิลลิเมตร ทําการทดสอบความถูกตอง ความแมนยําใน
การอานคาสี  และการคํานวณคาทางสถิติของโปรแกรม โดยสรางรูปสีแดง  สีเขียว และสีน้ําเงินดวยโปรแกรม Adobe 
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Photoshop CS3® จากนั้นนํามาอานคาสีดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้น เพื่อตรวจสอบวาคา R G และ B ที่อานได     
มีคาเทากับคาที่อานไดจากโปรแกรม Adobe Photoshop CS3® 

ดําเนินการกําหนดสีพอรซเลน 
วิธีการที่1 กําหนดสีพอรซเลนดวยวิธีการใชภาพถายดิจิทัลเพื่ออานคาในโหมดสี RGB โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ถายภาพชิ้นพอรซเลนแบบที่ 1 ที่ทําขึ้นทั้ง 16 เฉดสี (n=16) รวมกับแบบที่ 3 ภาพละ 4 เฉดสี จนครบ 16 เฉดสี  โดย
กําหนดใหกลองดิจิทัลยี่หอ Nikon D70 ความละเอียด 9 ลานจุดภาพ ชองรับแสง f/5.6 ความไวชัตเตอร 1/20 วินาที 
เปนกลองที่ใชในงานวิจัยนี้ ถายภาพภายใตสภาวะแสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนตยี่หอ  Vita – Lite ® ซึ่งมีอุณหภูมิสี 
5,500 เคลวิน วัดระดับความเขมแสงมีคาเทากับ 1,200-1,500 ลักซ ปรับระดับขาตั้งกลองจนกระทั่งหนากลองอยูใน
ตําแหนง 90 องศา ใหมีระยะหางชิ้นตัวอยางเปนระยะทาง 30 เซนติเมตร ทําการดาวนโหลดไฟลภาพสูคอมพิวเตอร  

บันทึกในรูปของไฟลภาพชนิด TIFF (Tagged Image File) กําหนดตําแหนงของพื้นที่ที่นํามาอานคาสี โดยคลิกที่
กึ่งกลางของชิ้นพอรซเลนจะไดพื้นที่ส่ีเหลี่ยมที่ถูกเลือกเปนตัวแทนของแตละเฉดสี โปรแกรมจะทําการจับคูสีโดย
พิจารณาจากคาฐานนิยมที่ใกลกันที่สุดของโหมดสี RGB เพื่อเปรียบเทียบกันระหวางชิ้นพอรซเลนแบบที่ 1 กับแบบที่ 3  

วธิีการที่2 กําหนดสีพอรซเลนดวยวิธีการกําหนดดวยตา  กําหนดใหทันตแพทยจํานวน 7 ทาน จับคูเฉดสี    
ชิ้นพอรซเลนแบบที่ 2 และแบบที่ 3 ที่เขาคูกันทั้ง 16 เฉดสี (n=16)  ภายใตสภาวะแสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต
ยี่หอ Vita – Lite®  ซึ่งมีอุณหภูมิสี  5,500 เคลวิน วัดระดับความเขมแสงมีคาเทากับ 1,200-1,500 ลักซ  กอนที่จะ
เลือกเฉดสีตอไป ใหทันตแพทยมองมาที่กระดาษสีฟาเปนเวลา 10 วินาที นับจํานวนเฉดสีที่ทันตแพทยแตละทาน
เลือกไดเขาคูกันนําคามาคํานวณหาความถูกตองคิดเปนรอยละ จากนั้นกําหนดใหทันตแพทยกลุมเดิมจับคูเฉดสีที่เขา
คูกันซ้ําเปนครั้งที่  2  บันทึกคาของเฉดสีที่เลือกได เปรียบเทียบความแมนยําของทันตแพทยผูกําหนดสีฟน  โดยใชสถิติ Kappa  

 
ผลและวจิารณ 

ผลการทดสอบความถูกตอง ความแมนยํา และการคํานวณคาทางสถิติของโปรแกรม พบวาโปรแกรมอาน
คาของรูปสีแดง เขียว และน้ําเงิน ในโหมดสี RGB ไดคา R G และ B เทากับที่โปรแกรม  Adobe photoshop CS3® อานได 
ผลการกําหนดสีพอรซเลนดวยวิธีการใชภาพถายดิจิทัล เมื่ออานคาในโหมดสี RGB โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร พบวา
โปรแกรมสามารถจับคูสีของชิ้นพอรซเลนไดถูกตองเขาคูกัน 12 เฉดสี   คิดเปนรอยละ 75 และมีความแมนยําในการ
อานคาสีโดยอานเฉดสีแตละเฉดของชิ้นตัวอยางไดสีเหมือนเดิมทุกครั้ง และเมื่อทําการทดสอบความแมนยําของการ
อานคาสีดวยสถิติ Kappa (n=16) (Landis& Koch, 1977) พบวามีคาเทากับ 1 มีความแมนยําระดับ almost perfect 
เฉดสีที่โปรแกรมไมสามารถจับคูไดถูกตองคือ เฉดสี C2 C3 D2 และ D4 ซึ่งเฉดสี C คือกลุมสีเทา และเฉดสี D คือกลุมสีแดง 
เหลือง และเทา แตโปรแกรมสามารถอานคาในเฉดสี A คือกลุมสีแดง เหลือง และเฉดสี B คือกลุมสีเหลือง ไดถูกตอง
ทั้งหมดอาจเนื่องมาจากสี B ในโหมดสี RGB ซึ่งคือสีฟาเปนสีที่ตรงกันขามกับสีเหลืองของพอรซเลน เมื่ออานคาเฉดสี A และ
เฉดสี B ที่มีสีเหลืองเปนองคประกอบหลักจะมีการเปลี่ยนแปลงคาของ B ที่เดนชัด การที่โปรแกรมไมสามารถอานเฉดสีที่มีสี
เทาเปนองคประกอบไดไมถูกตองทั้งหมด อาจเปนเพราะโมเดลสีที่เลือกใชสําหรับโปรแกรมนี้คือโหมดสี RGB อาจไม
เหมาะสมสําหรับการนํามาวิเคราะหเฉดสีที่มีสีเทาเปนองคประกอบรวมดวยยังมีโมเดลสีอื่นเชน โหมดสี CMYK, HSB และ 
CIE L*a*b ซึ่งเปนโหมดสีที่นาสนใจเพื่อนํามาวิเคราะหการกําหนดสีพอรซเลนจึงนําเสนอไวเพื่อเปนแนวทางในการ
กําหนดสีตอไป ผลการกําหนดสีพอรซเลนดวยวิธีการกําหนดดวยตา จากการที่ใหทันตแพทยทั้ง 7 ทาน จับคูเฉดสีที่เขา
คูกันทั้ง 16 เฉดสีดวยตา โดยทําซ้ํา 2 ครั้งพบวามีความถูกตองเฉลี่ยรอยละ 84.3-87.5 เมื่อนําผลการศึกษามา
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ทดสอบดวยคาทางสถิติ Kappa (n=16) เพื่อประเมินความแมนยําในการกําหนดคาสี พบวามีคาอยูระหวาง 0.667-
0.867 จากคาสถิติ  Kappa พบวาทันตแพทยทั้ง 7 ทาน มีความแมนยําระดับ substantial agreement 6 ทาน และ almost 
perfect 1 ทาน เมื่อทําการวิเคราะหความแตกตางระหวางการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกําหนดสีชิ้นพอรซเลนเปรียบเทียบกับ
วิธีการกําหนดดวยตาดวยสถิติ t-test (α=0.05) พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยการกําหนดสีดวยตา
มีคาเฉลี่ยของรอยละของความถูกตองมากกวาการกําหนดสีดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร แตการกําหนดสีดวยตาตองมีการ
กําหนดสีพอรซเลนซ้ําเฉลี่ย 2 - 4 ครั้งจนกวาจะไดผลความถูกตองและแมนยํา การกําหนดสีพอรซเลนดวยวิธีกําหนด
ดวยตา เปนทักษะที่เรียนรูและพัฒนาได (Barrett,2002) อยางไรก็ตามยังคงมีปจจัยที่ไมอาจควบคุมไดหลายประการ    
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นในอนาคตอาจมีการพัฒนาใหสามารถใชงานไดในสภาพแสงทุกสภาวะ หรือกลองทุกประเภท  รวมทั้ง
พัฒนาเพื่อใชในการกําหนดสีฟนในชองปากตอไป 

 
สรุป 

ประสิทธิผลในการกําหนดสีพอรซเลนโดยวิธีการใชภาพถายดิจิทัลเมื่ออานคาในโหมดสี RGB ดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรพบวาโปรแกรมมีความถูกตองในการอานคาสีของ เฉดสี A และเฉดสี B ไดถูกตองทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบ การกําหนดสี
ชิ้นพอรซเลนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  และวิธกีารกําหนดดวยตา พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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รูปภาพ 
 

รูปที่ 1  รูปสีแดง สีเขียว และสีน้ําเงิน สรางจากโปรแกรม Adobe Photoshop CS3® 
และนํามาอานคาในโหมด RGB ดวยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2  การกําหนดสีพอรซเลนแบบที่ 1และแบบที่ 3 ทั้ง16 เฉดสีจากภาพถายดิจิทัล 
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
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ผลของชนิดของเพคตินและชนิดของน้ํามันตอความคงตัวของอิมัลชันที่ใชเพคตินเปนสารกอ
อิมัลชัน  
Effects of pectin type and oil type on stability of emulsions using pectin as an emulsifier   
 
มณีรัตน จัตตุลาภา1  กนกพร บูรพาพัธ1,2 และพรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ1์,2    
Maneerat Juttulapa1, Kanokporn Burapapadh1,2 and Pornsak Sriamornsak1,2 
    
บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของเพคตินและน้ํามันตอความคงตัวของอิมัลชันที่ใช    
เพคตินเปนสารกออิมัลชัน ปจจัยที่ทําการศึกษา ไดแก ชนิดและปริมาณของเพคติน ชนิดของน้ํามัน (กรดโอเลอิก และ
น้ํามันมะกอก) และประเมินขนาดของหยดน้ํามันในอิมัลชัน ประจุที่ผิวของหยดน้ํามันในอิมัลชัน การแยกชั้นเปนครีม
เมื่อเก็บไวที่สภาวะตางๆ ผลการศึกษาพบวาเมื่อเพิ่มปริมาณเพคตินทําใหไดอิมัลชันที่มีหยดน้ํามันขนาดเล็กลง มีคา
ประจุที่ผิวอิมัลชันมีแนวโนมเพิ่มขึ้นและมีความคงตัวของอิมัลชันเพิ่มขึ้นดวย อิมัลชันที่ใชน้ํามันมะกอกมีขนาดหยด
น้ํามันเล็กกวาและมีคาประจุที่ผิวนอยกวาอิมัลชันที่ใชกรดโอเลอิก เมื่อเปรียบเทียบเพกตินแตละชนิดพบวาเพคตินที่มี
คาระดับการแทนที่ดวยเอสเทอร (DE) ต่ําใหคาประจุที่ผิวเปนลบมากกวาเพคตินที่มีคา DE สูง อิมัลชันที่เตรียมจาก
เพคตินที่มีคา DE สูงและปานกลางในความเขมขนรอยละ 3 โดยน้ําหนัก หรือมากกวามีความคงตัวที่ดีมากทั้งกรณีที่
ใชน้ํามันมะกอกและกรดโอเลอิก    
คําสําคัญ : อิมัลชัน สารกออิมัลชัน เพคติน น้ํามันมะกอก กรดโอเลอิก ความคงตัว 
 
Abstract 

The aim of study was to investigate and compare the effects of pectin type and oil type on the 
stability of emulsions those used pectin as an emulsifier. The investigated factors are pectin type, amount 
of pectin, and type of oil (oleic acid and olive oil). The emulsions were characterized by particle size 
analysis, zeta potential measurement and visual observation of creaming phenomena in various 
conditions. The results showed that the increased pectin concentration resulted in a decrease of oil 
droplet size and zeta potential (or surface charge), and the increase in emulsion stability. Emulsions 
containing olive oil produced smaller droplet size and zeta potential than those containing oleic acid. The 
zeta potential of emulsion droplets obtained using high degree of esterification (DE) pectin was less than 
low DE pectin. Good physical stability of emulsions containing high and medium DE pectins of 3% w/w or 
more was observed when using both olive oil and oleic acid.    
Keywords : emulsion, emulsifier, pectin, olive oil, oleic acid, stability 
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คํานําและวัตถุประสงค 
การใชพอลิเมอรที่ไดจากธรรมชาติเปนที่นิยมมากขึ้นในปจจุบัน เนื่องจากมีความปลอดภัยสูง เขากันไดกับ

เนื้อเยื่อ (biocompatibility) และสามารถยอยสลายไดเอง (biodegradability) มีการศึกษานําเอาโพลีแซคคาไรด เชน 
อัลจิเนต เพคติน เปนตน มาใชในการบรรจุตัวยาในรูปอนุภาคขนาดเล็ก (Sriamornsak และ Nunthanid, 1998, 
1999; Rajaonarivony และคณะ, 1993) เพคตินพบไดในพืชชั้นสูงเกือบทุกชนิดโดยเฉพาะในผลไมตระกูลสม มี
โครงสรางประกอบดวยน้ําตาลชนิด D-galacturonic acid กับเอสเทอรของมันเชื่อมตอกันดวยพันธะ α-(1-4) จํานวน
หมูเอสเทอรในสายโชของเพคตินจะเปนตัวกําหนดคุณสมบัติของเพคติน (Sriamornsak, 2003)  

อิมัลชันเปนระบบที่ประกอบดวย 2 วัฏภาค โดยมีวัฏภาคหนึ่งเปนลักษณะหยดขนาดเล็กกระจายในอีกวัฏ
ภาคหนึ่งที่มีลักษณะตอเนื่อง (continuous phase) ระบบที่นิยมใชจะเปนชนิดน้ํามันในน้ํา (oil-in-water emulsion) 
เนื่องจากเขากันไดดีกับน้ําสามารถลางออกไดงายและสามารถนําสงยาไดหลายชนิด การบรรจุยาไวในหยดอนุภาค
ขนาดเล็กชวยเพิ่มความคงตัวของตัวยาที่เส่ือมสลายไดงาย ชวยควบคุมการปลดปลอยตัวยา ในงานวิจัยนี้ไดนําเอา
เพคตินแตละชนิดมาใชเปนสารกออิมัลชัน โดยเปรียบเทียบชนิดและความเขมขนของเพคตินและน้ํามัน น้ํามันที่ใชใน
การเตรียม ไดแก กรดโอเลอิกและน้ํามันมะกอก (กรดโอเลอิกเปนไขมันไมอิ่มตัวซึ่งเปนสวนประกอบหลักในน้ํามัน
มะกอก) แลวนําไปทดสอบคุณสมบัติตางๆ ไดแก ขนาดหยดน้ํามัน ประจุที่ผิวของหยดน้ํามัน ความคงตัวของอิมัลชัน
ซึ่งเก็บที่สภาวะตางกัน เพื่อใชเปนขอมูลในเบื้องตนในการเลือกใชเพคตินแตละชนิดในการเตรียมเปนอิมัลชัน   
 
อุปกรณและวิธีการ 
1. การเตรียมอิมัลชัน 
  1.1. องคประกอบของอิมัลชัน 
  น้ํามัน    20   % w/w 
  เพคติน   2-4  % w/w 
  น้ํา ปรับใหได   100  % w/w 

ในสวนน้ํามันที่ใชมี 2 ชนิด ไดแก กรดโอเลอิกและน้ํามันมะกอก  เพคตินที่ใช ไดแก เพคตินที่มีคา DE 
สูง (DE 70%) ปานกลาง (DE 56%) ต่ํา (DE 38%) และเพคตินชนิดที่มีเอไมด (DE 29% และมีหมูเอไมด 20%) โดย
เตรียมเปนสารละลายเขมขนรอยละ 5 โดยน้ําหนักกอนแบงไปเจือจาง 

1.2. วิธีการเตรียม 
  ทําการผสมสวนที่เปนวัฏภาคน้ํามันเขาดวยกัน ซึ่งประกอบดวยกรดโอเลอิกหรือน้ํามันมะกอก และ
เตรียมวัฎภาคน้ําที่ประกอบดวยน้ําและเพคตินแตละชนิดที่ความเขมขนตางๆ ตามตองการ (รอยละ 2-4 โดยน้ําหนัก) 
เทวัฏภาคน้ํามันลงในน้ําพรอมกวนตลอดเวลา นําอิมัลชันที่ไดไปผานเครื่องปนผสม (homogenizer) ที่ความเร็วรอบ 
24,500 รอบตอนาทีตออีกเปนเวลา 15 นาที  
2. การประเมินอิมัลชัน 
 ทําการประเมินอิมัลชัน โดยการตรวจสอบลักษณะของหยดน้ํามันในอิมัลชันดวยการถายภาพผานกลอง
ดิจิตอล (Dino-Lite AM423X, CHOSEN Technology Co., Ltd., Thailand) การวัดขนาดอนุภาคของหยดน้ํามันดวย
เครื่องวัดขนาดอนุภาค (LA-950, Horiba, Japan) การวัดประจุที่ผิวดวยเครื่องวัดความตางศักยไฟฟา (zeta 
potential analyzer, Zeta Plus, Brookhaven, USA) และนําอิมัลชันที่ไดใสลงในขวดแกวปริมาตร 30 มิลลิลิตร ทํา
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การตรวจสอบการแยกเปนครีม (creaming) หรือการแยกชั้น (cracking) ภายหลังการเตรียมรวมไปถึงหลังการเก็บ
เปนเวลา 2 สัปดาห ในกรณีที่เกิดแยกเปนครีมใหทําการบันทึกเปอรเซ็นตของการเกิดครีม  
 
ผลและวจิารณ 
ผลของปริมาณของเพคตินตอการเกิดอิมัลชัน 

ในการวิจัยครั้งนี้ไดทําการเปรียบเทียบการใชเพคตินในปริมาณตางๆ ตั้งแตรอยละ 2-4 โดยน้ําหนัก ในเพคติน
ทั้ง 4 ชนิด คือ เพคตินที่มีคา DE สูง (DE 70%) ปานกลาง (DE 56%) ต่ํา (DE 38%) และเพคตินชนิดที่มีเอไมด (DE 
29% และมีหมูเอไมด 20%) อิมัลชันที่เตรียมไดเปนหยดน้ํามันขนาดเล็ก ลักษณะภายนอกคลายครีมเหลวสีขาว (รูป
ที่ 1) จากการศึกษาพบวาเมื่อเพิ่มปริมาณเพคตินเพิ่มขึ้น ขนาดหยดอนุภาคน้ํามันในอิมัลชันที่ไดมีแนวโนมลดลงและ
มีคาประจุที่ผิวเพิ่มขึ้นดวย โดยมีคาประจุที่ผิวของหยดน้ํามันแสดงในรูปที่ 2 และพบวาอิมัลชันที่ใชเพคตินที่มีคา DE 
สูง ปานกลาง และเพคตินชนิดที่มีเอไมด เปนสวนประกอบตั้งแตรอยละ 3 ขึ้นไปความคงตัวมากกวาอิมัลชันที่ใช     
เพคตินที่มีคา DE ต่ํา ทั้งในกรณีที่ใชน้ํามันมะกอกและกรดโอเลอิก มีผลทําใหไดตํารับที่มีความคงตัวทางกายภาพที่ดี
ดวยโดยไมเกิดการแยกชั้นตลอดชวงเวลาที่ศึกษา  

 

   
 

รูปที่ 1 (ก) ภาพถายอิมัลชันที่เตรียมจากเพคตินที่มีคาระดับการแทนที่ดวยเอสเทอรสูง และน้ํามันมะกอก 
และ (ข) ภาพถายขวดเก็บอิมัลชันเพื่อทดสอบดูการแยกเปนครีมหรือการแยกชั้นของอิมัลชัน 
 

 
รูปที่ 2 กราฟเปรียบเทียบคาประจุที่ผิวของหยดน้ํามันในอิมัลชันที่เตรียมจากเพคตินแตละชนิด 

(ก) (ข) 

เพคตินชนิดที่มีเอไมด 
 

เพคตินที่มีคา DE สูง 
 

เพคตินที่มีคา DE ปานกลาง 
 

เพคตินที่มีคา DE ตํ่า 
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เพคตินชนิดที่มีเอไมด 
เพคตินที่มีคา DE สูง  
เพคตินที่มีคา DE ปานกลาง  
เพคตินที่มีคา DE ตํ่า  

เพคตินชนิดที่มีเอไมด 
เพคตินที่มีคา DE สูง  
เพคตินที่มีคา DE ปานกลาง  
เพคตินที่มีคา DE ตํ่า  

รูปที่ 3 และ 4 แสดงการเกิดการแยกชั้นครีมของอิมัลชันที่เตรียมจากน้ํามันมะกอกและกรดโอเลอิกตามลําดับ 
โดยใชเพคตินในปริมาณและชนิดตางๆ หลังจากที่ทดสอบความคงตัวโดยการปรับเปล่ียนอุณหภูมิการเก็บรักษา 
(temperature cycling) จํานวน 7 รอบ (ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมงสลับกับที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส
24 ชั่วโมง สลับกันอยางละ 7 รอบ) 
ผลของชนิดน้ํามันตอการเกิดอิมัลชัน 
 เปรียบเทียบกับการใชน้ํามันมะกอกและกรดโอเลอิก ซึ่งผลการทดสอบพบวาการใชกรดโอเลอิกทําใหได
อิมัลชันที่มีขนาดหยดอนุภาคใหญกวาและมีคาประจุที่ผิวเปนลบมากกวาการใชน้ํามันมะกอก   

 

 
 

รูปที่ 3  การแยกชั้นครีมของอิมัลชันที่เตรียมจากน้ํามันมะกอก เมื่อใชเพคตินชนิดและปริมาณตางๆ 
หลังจากการทดสอบความคงตัวโดยปรับเปล่ียนอุณหภูมิการเก็บรักษา 7 รอบ (n=3) 
 

 
 

รูปที่ 4  การแยกชั้นครีมของอิมัลชันที่เตรียมจากกรดโอเลอิก เมื่อใชเพคตินชนิดและปริมาณตางๆ 
หลังจากการทดสอบความคงตัวโดยปรับเปล่ียนอุณหภูมิการเก็บรักษา 7 รอบ (n=3) 

 
สรุป 
 ปริมาณและชนิดของเพคตินมีผลตอขนาดอนุภาค คาประจุที่ผิวและความคงตัวของอิมัลชัน ชนิดของน้ํามันมี
ผลตอขนาดนุภาคและประจุที่ผิวของอิมัลชัน ซึ่งมีผลตอความคงตัวทางกายภาพของอิมัลชัน 
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ผลของสารลดแรงตึงผิวตอการเตรียมอนุภาคขนาดนาโนจากเพคตินโดยวิธีการเกิดเจลดวย
พันธะไอออนิก 
Effect of surfactant on the preparation of nanoparticles from pectin using ionic gelation 
method 

 
สมกมล แมนจันทร1,2 พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์1,2 และจุไรรัตน  นันทานิช1,2  
Somkamol Manchun1,2, Pornsak Sriamornsak1,2 and Jurairat Nunthanid1,2   
    
บทคัดยอ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของสารลดแรงตึงผิวตอการเตรียมเปนอนุภาคขนาดนาโน   
โดยอาศัยวิธีการเกิดเจลดวยพันธะไอออนิก โดยใชฟลูออเรสเซนตไอโซไทโอไซยาเนตเดกซแตรน น้ําหนักโมเลกุล 
4000 ดาลตัน (FD4) เปนสารโมเลกุลขนาดใหญตนแบบ  การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพโดยการวัดขนาด
อนุภาค  ความตางศักยไฟฟาที่พื้นผิวอนุภาคและคาประสิทธิภาพการบรรจุ FD4   ผลการศึกษาพบวาอนุภาคของ
แคลเซียมเพคติเนตที่เตรียมจากเพคตินชนิดที่มีคาระดับการแทนที่ดวยหมูเอสเทอร (DE) สูงมขีนาดเลก็ในระดบันาโน 
และมีขนาดเล็กกวาอนุภาคที่เตรียมจากเพคตินชนิดที่มีคา DE ต่ํา ชนิดของสารลดแรงตึงผิวมีผลตอขนาดอนุภาคของ
แคลเซียมเพคติเนต โดยการผสมสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ (โซเดียมลอริลซัลเฟต; SLS) และสารลดแรงตึงผิว
ชนิดประจุบวก(เบนซัลโคเนียมคลอไรด; BzCl) ทําใหไดอนุภาคขนาดใหญกวาเมื่อผสมโดยใชสารลดแรงตึงผิวชนิดไม
มีประจุ (พอลีเอทิลีนกลัยคอล 200; PEG)  และมีขนาดไมเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญเมื่อความเขมขนของ PEG 
เพิ่มขึ้น สวนคาความตางศักยไฟฟานั้น พบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อผสมกับ BzCl ซึ่งมีประจุบวก   ชนิดของสารลดแรง
ตึงผิวและชนิดของเพคตินเปนปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการบรรจุ FD4   โดยอนุภาคแคลเซียมเพคติเนตที่เตรียม
ดวยเพคตินชนิดที่มีคา DE สูง และผสมกับสารลดแรงตึงผิวชนิดไมมีประจุ มีประสิทธิภาพการบรรจุ FD4 สูงกวา และ
มีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญในทุกความเขมขนของ PEG ที่ใชเตรียม ผลการวิจัยที่ไดนี้สามารถใชเปนขอมูล
เบื้องตนสําหรับการเตรียมอนุภาคแคลเซียมเพคติเนตขนาดนาโนเพื่อใชในการนําสงยาประเภทโมเลกุลขนาดใหญ
ตอไป 
คําสําคัญ : เพคติน แคลเซียมเพคติเนต สารลดแรงตึงผิว อนุภาคขนาดนาโน การเกิดเจลดวยพันธะไอออนกิ 
 
Abstract 

The aim of this research was to study the effect of surfactant on the formation of calcium 
pectinate (CP) nanoparticles through ionotropic gelation method. Fluorescein isothiocyanate dextran 
(FD4, molecular weight 4000 Dalton) was used as a model macromolecule. The physicochemical 
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properties of nanoparticles were characterized by particle size measurement, zeta potential 
measurement and encapsulation efficiency. The results showed that particle size of CP nanoparticles 
made of high degree of esterification (DE) pectin was decreased to nano-sized and smaller than of CP 
nanoparticles made of low DE pectin. The type of surfactant influenced the particle size of CP 
nanoparticles. The particle size of the CP nanoparticles after mixing with anionic surfactant (sodium lauryl 
sulfate; SLS) and cationic surfactant (benzalkonium chloride; BzCl) was larger than that mixing with non-
ionic surfactants (polyethylene glycol 200; PEG) and not significantly changed when the concentration of 
PEG was increased. The zeta potential of samples tended to increase when mixing with BzCl having 
positive charges. The encapsulation efficiency was influenced by the type of surfactant and pectin. The 
CP nanoparticles made of high DE pectin and mixing with non-ionic surfactants showed higher 
encapsulation efficiency. Moreover, encapsulation efficiency was not significantly changed in each 
concentration of PEG. The results from this research provide the basic information for preparation of 
calcium pectinate nanoparticles intended for delivery of macromolecular drugs. 
Keywords : pectin, calcium pectinate, nanoparticles, surfactant, ionic gelation 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

สารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ เชน โปรตีน และ ดีเอ็นเอ มีบทบาทสําคัญมากขึ้นในการใชเปนตัวยาสําคัญใน
การรักษา ซึ่งการนําสงโมเลกุลเหลานี้ไปยังเปาหมายที่ตองการเปนไปไดยากเนื่องจากโมเลกุลเหลานี้จะตองนํา
สงผานเยื่อกั้นชนิดตางๆ ในรางกาย และอาจเสียสภาพกอนถึงอวัยวะเปาหมายได (Crommelin et al., 2003)  
อนุภาคขนาดนาโนเปนทางเลือกหนึ่งในการใชแกปญหาเหลานี้  โดยอนุภาคขนาดนาโนสามารถปองกันโมเลกุล
เหลานี้ไมใหถูกทําลาย ชวยเพิ่มการซึมผานของโมเลกุลขนาดใหญผานเยื่อเมือก และยังสามารถควบคุมการ
ปลดปลอยของโมเลกุลขนาดใหญที่ถูกกักไวภายในอนุภาคได  (Takeuchi et al., 2001)    พอลิเมอรที่ใชในการเตรียม
อนุภาคขนาด  นาโนสามารถใชไดทั้งพอลิเมอรสังเคราะหและพอลิเมอรชีวภาพซึ่งการใชพอลิเมอรจากธรรมชาติเปน
ที่นิยมมากขึ้นในปจจุบันเนื่องจากมีความปลอดภัย เขากันไดกับเนื้อเยื่อและสามารถยอยสลายไดเอง (Reis et al., 
2006) เพคตินเปนพอลิเมอรชีวภาพชนิดโพลีเชคคาไรดที่เปนโครงสรางของผนังเซลลพืชชั้นสูงเกือบทุกชนิดมี
คุณสมบัติการยึดติดเยื่อเมือกที่ดี (Thirawong et al., 2008) และสามารถใชเตรียมเปนระบบนําสงยาได ซึ่งสามารถ
เตรียมไดหลายวิธีเชน การระเหยวัฏภาคภายในที่เปนสารอินทรียออก หรือ การเกิดสารประกอบเชิงซอนระหวาง     
เพคตินและสารลดแรงตึงผิว (Burapapadh et al., 2008 และ Muhiddionov et al., 2004)       การวิจัยในครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของสารลดแรงตึงผิวตอการเตรียมเปนอนุภาคขนาดนาโนโดยอาศัยวิธีการเกิดเจลดวย
พันธะไอออนิก โดยใชฟลูออเรสเซนตไอโซไทโอไซยาเนตเดกซแตรน น้ําหนักโมเลกุล 4000 ดาลตัน (FD4) เปนสาร
โมเลกุลขนาดใหญตนแบบ 
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อุปกรณและวิธีการ 
1. เตรียมสารละลายเพคตินสองชนิดไดแกชนิดที่มีคาระดับการแทนที่ดวยหมูเอสเทอร (DE) สูงและต่ํา(มี

คา DE 70% และ 43% ตามลําดับ) ความเขมขนรอยละ 1.0 โดยน้ําหนัก กรองดวยกระดาษกรอง
ขนาด 11 µm และสารละลายแคลเซียมคลอไรดความเขมขน 0.05 โมลาร 

2. เตรียมสารละลายแคลเซียมเพคติเนตโดยนําสารละลายเพคตินผสมดวยเครื่องปนผสมใหเปนเนื้อ
เดียวกัน (homogenizer)ที่ 20,500 rpm นาน 30 นาทีจากนั้นนํา แคลเซียมคลอไลด  0.05 โมลาร มา
หยด ในอัตราสวน 1:1 พรอมผสมตอที่ 9500 rpm นาน 30 นาที 

3. นําสารละลายแคลเซียมเพคตินเนตที่เตรียมไดหยดลงในน้ํากลั่นที่มีสารลดแรงตึงผิวที่มีประจุตางกัน
คือ SLS หรือ PEG หรือ BzCl  รอยละ 0.05 โดยน้ําหนักตอปริมาตรในอัตราสวน 1:1  และมีการหลอ
เย็นภาชนะที่ใชผสมสาร พรอมกวนดวยเครื่องกวนแมเหล็กไฟฟา นาน 30 นาที 

4. เติมสารละลาย FD4 ลงในสารผสมที่เตรียมไดจากขอ 3 ใหมีความเขมขนสุดทายเปน  50 mg/mL 
ผสมดวยเครื่องกวนแมเหล็กไฟฟาขามคืน 

5. นําสารผสมที่เตรียมไดในขอ 3 มาวัดขนาดดวยเครื่องวัดขนาดอนุภาค (laser scattering particle size 
analyzer)  วัดคาความเปนกรดดางดวยเครื่อง pH  meter  และวัดคาศักยไฟฟาซีตาของสารผสมโดย
การวัดทิศทางและความเร็วในการเคลื่อนที่ของสารพอลิเมอรในสนามไฟฟาดวยเครื่อง zeta potential 
analyzer 

6. นําสารผสมที่เตรียมไดในขอ 4 ตกตะกอนโดยการปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 15,000 rpm นาน 30 นาที
จากนั้นนําตะกอนที่ไดไปทําใหแหงดวยเครื่องทําแหงแบบเยือกแข็ง (freeze dryer)  

7. หาปริมาณ FD4 ที่อยูในอนุภาคโดยนําอนุภาคแหงที่เตรียมไดละลายในสารละลายไตรโซเดียมซิเตรต
เขมขน 1.0 โมลาร ทําปฎิกิริยา 24 ชั่วโมง 

8. นําสวนใสไปวัดดวยเครื่องสเปคโตรฟลูออโรโฟโตมิเตอร (spectrofluorophotometer)  ที่ Excitation 
wavelength 480 nm และ Emission wavelength  520 nm  นําคาที่ไดมาคํานวณประสิทธิภาพใน
การบรรจุ FD4 (encapsulation efficiency (EE %))จากสมการ 

               EE (%)=  (ปริมาณ FD4 ที่มีอยูในอนุภาค / ปริมาณ FD4 เริ่มตน)     x 100 
 

ผลและวจิารณ 
 การเตรียมอนุภาคขนาดนาโนจากเพคตินสามารถเตรียมไดโดยอาศัยวิธีการเกิดเจลดวยพันธะไอออนิก  
ระหวางเพคตินกับแคลเซียมไอออน โดยมีการบรรจุฟลูออเรสเซนตไอโซไทโอไซยาเนตเดกซแตรน น้ําหนักโมเลกุล 
4000 ดาลตัน (FD4) ซึ่งใชเปนสารโมเลกุลขนาดใหญตนแบบไวภายในอนุภาค จากการทดลองพบวาการใชเพคตินที่
มีคา DE ตางกัน และการใชสารลดแรงตึงผิวที่มีประจุชนิดตางกันเปนสวนผสมในการเตรียม มีผลตอขนาดอนุภาค
แคลเซียมเพคตินเนตที่ไดคือ การใชเพคตินชนิดมีคา DE สูงในการเตรียม ใหอนุภาคที่มีขนาดเล็กกวาเพคตินชนิดมี
คา DE ต่ํา และเมื่อนําแคลเซียมเพคตินเนตหยดลงในสารละลายรองรับที่มีสารลดตึงผิวอยูพบวา การใช  PEG ซึ่ง
เปนสารลดแรงตึงผิวที่ไมมีประจุไดอนุภาคเล็กกวา SLS  ซึ่งเปนสารลดแรงตึงผิวที่มีประจุลบ และ BzCl ซึ่งเปนสาร
ลดแรงตึงผิวที่มีประจุบวก  โดยแคลเซียมเพคตินเนตที่เตรียมจากเพคตินชนิดมีคา DE สูง เมื่อใช PEG เปนสวนผสม
ไดอนุภาคขนาดเล็กอยูในระดับนาโน แตเมื่อใช BzCl และ SLS เปนสวนผสมพบวาสารผสมที่เตรียมไดนั้นมีความขุน
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เกิดขึ้นอยางเห็นไดชัด และขนาดอนุภาคที่ไดมีขนาดใหญระดับไมโครเมตรซึ่งอาจเกิดจากการทําปฏิกิริยาระหวางสาร
ลดแรงตึงผิวกับแคลเซียมเพคติเนตเกิดเปนสารประกอบเชิงซอนทําใหมีอนุภาคขนาดใหญขึ้น (รูปที่1ก) ซึ่งอาจเกิด
จากเมื่อผสมแคลเซียมเพคติเนตกับสารลดแรงตึงผิวประจุลบ เชน SLS ประจุลบของเพคตินจะมีแรงผลักตอประจุลบ
ของ SLS ทําใหสายโซของเพคตินยืดขยายออก สงผลใหอนุภาคมีขนาดใหญขึ้น สวนสารลดแรงตึงผิวที่ไมมีประจุ จะ
กระจัดกระจายอยูในโครงสรางของเพคตินโดยไมเกิดปฏิกิริยาตอกัน  ในขณะที่สารลดแรงตึงผิวที่มีประจุบวกของ
แคลเซียมจะเกิดแรงผลักตอประจุบวกของ BzCl  ทําใหสายโซของเพคตินยืดขยายออกสงผลใหอนุภาคมีขนาดใหญ
ขึ้น และเมื่อทดลองใช PEG ที่ความเขมขนตางๆกัน (รอยละ 0.1, 0.5, 0.75 และ 1.0) พบวาขนาดของอนุภาค
แคลเซียมเพคติเนตที่เตรียมไดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (รูปที่ 2ก) นอกจากนี้จะเห็นวาเมื่อใช  BzCl  มี
แนวโนมใหคาประจุที่พื้นผิวหรือคาความตางศักยไฟฟาซีตาเปนบวก ซึ่งอาจเกิดจาก BzCl ซึ่งเปนสารที่มีประจุบวกไป
หุมลอมรอบอนุภาคแคลเซียมเพคติเนต แตเมื่อใช PEG ใหคาประจุที่พื้นผิวเปนลบและมีคาเปนลบมากขึ้นเมื่อใช 
SLS (รูปที่ 1ข) แสดงใหเห็นวาสารลดแรงตึงผิวมีผลตอคาประจุที่พื้นผิวอนุภาคแคลเซียมเพคติเนต 
 

 
(ก)                          (ข)  

รูปที่ 1 ก) ขนาดอนุภาค และ ข) คาศักยไฟฟาที่พื้นผิว (zetapotential) ของอนุภาคที่เตรียมจาก                             
เพคตินชนิดมีคามีคา DE สูง และ ชนิดมีคามีคา DE ต่ํา โดยใชสารลดแรงตึงผิวชนิดตางๆ 

 

 
(ก)                                   (ข) 

รูปที่ 2 ก) ประสิทธิภาพการบรรจุ FD4 (Encapsulation efficiency) ของอนุภาคที่เตรียมจากเพคตินชนิดที่มีคา DE 
สูง และ ชนิดมีคามีคา DE ต่ํา โดยใชสารลดแรงตึงผิวชนิดตางๆ ข) ขนาดอนุภาคที่เตรียมจากเพคตินชนิดมีคามีคา 
DE สูง และ ชนิดมีคามีคา DE ต่ําโดยใช PEG ที่ความเขมขนตางๆ 
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 ชนิดของสารลดแรงตึงผิวและชนิดของเพคตินมีผลตอประสิทธิภาพการบรรจุ FD4   ในอนุภาคแคลเซียม   
เพคติเนต โดยอนุภาคที่เตรียมดวยเพคตินชนิดที่มีคา  DE สูง  และผสมกับสารลดแรงตึงผิวชนิดไมมีประจุมี
ประสิทธิภาพการบรรจุ FD4 สูงกวา (รูปที่ 2ข) ซึ่งอาจเกิดจากอนุภาคที่เตรียมในสภาวะดังกลาวมีขนาดเล็กทําใหมี
พื้นผิวตอปริมาตรสูง จึงทําใหสามารถดูดซับ FD4 ไวภายในอนุภาคไดมาก และเมื่อทดลองใช PEG ที่ความเขมขน
ตางๆกัน (รอยละ 0.1, 0.5, 0.75 และ 1.0) พบวามีประสิทธิภาพการบรรจุ FD4 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญในทุก
ความเขมขนของ PEG ที่ใชเตรียม 
 
สรุป 

ชนิดของสารลดแรงตึงผิวและชนิดเพคตินมีผลตอขนาดอนุภาคและประสิทธิภาพการบรรจุสารของอนุภาค
แคลเซียมเพคติเนตที่เตรียมโดยใชวิธีการเกิดเจลดวยพันธะไอออนิก  การเตรียมดวยเพคตินชนิดที่มีคา  DE สูง  และ
ผสมกับสารลดแรงตึงผิวชนิดไมมีประจุทําใหไดอนุภาคขนาดเล็กในระดับนาโนและมีประสิทธิภาพการบรรจุ FD4 สูง  
โดยความเขมขนของ PEG ไมมีผลตอขนาดอนุภาคและประสิทธิภาพการบรรจุสาร สวนการใชสารลดแรงตึงผิวชนิดมี
ประจุลบและประจุบวกสงผลใหขนาดอนุภาคแคลเซียมเพคติเนตใหญขึ้นในระดับนาโน และมีประสิทธิภาพการบรรจุ 
FD4 ลดลง 
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เพคตินที่เชื่อมตอกับกรดดีออกซีโคลิกสําหรับใชเปนตัวพายาชนิดใหม   
Pectin-deoxycholic acid conjugates as a novel drug carrier 
 
กมลรักษ ชีวธนากรณกุล1,2 สาธิต นิรัติศัย3 และพรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ1์,2 
Kamonrak Cheewatanakornkool1,2, Sathit Niratisai3 and Pornsak Sriamornsak1,2 
    
บทคัดยอ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสรรควัสดุชนิดใหมจากพอลิเมอรธรรมชาติสําหรับใชงานในดานเภสัช
กรรม โดยใชเพคตินที่มีคุณสมบัติแตกตางกัน 2 ชนิด ไดแก เพคตินชนิดที่มีระดับการแทนที่ดวยหมูเมทิลเอสเทอร 
(DE) สูงและต่ํา โดยวิธีนําดีออกซีโคลิก (DOCA) มาเชื่อมตอกับเพคตินเพื่อทําใหเกิดโมเลกุลซึ่งมีคุณสมบัติละลายได
ทั้งในน้ําและตัวทําละลายอินทรีย ตรงกลางอนุภาคมีชองวางเพื่อกักเก็บยาที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก การเชื่อมใชวิธีทาง
เคมี โดยเริ่มเตรียมการเชื่อมตอระหวาง 2 โมเลกุล จากการทําใหกรดน้ําดีมีพันธะเอไมด (DOCA-NH2) ศึกษา
เปรียบเทียบปจจัยระยะเวลากับผลผลิตจากเกิดปฏิกริยาการเชื่อมตอระหวาง DOCA และโมเลกุลตัวกลาง ใน
ขั้นตอนการเชื่อมตอระหวางเพคตินกับ DOCA-NH2 เปรียบเทียบการเชื่อมตอโดยอาศัย 1-ethyl-3-(3-dimethy- 
aminopropyl) carbodiimide hydrochloride (EDC) เดี่ยวหรือรวมกับ N-hydroxysuccinimide (NHS) ศึกษายืนยัน
ลักษณะโครงสรางของสารที่เตรียมไดโดยวิธีทางเคมีวิเคราะห ผลปรากฎวาสามารถตอโมเลกุล DOCA เขากับเพคติน 
ทั้งสองชนิดไดที่ตําแหนงหมูคารบอกซิลิกอิสระ ผลเปรียบเทียบการใช EDC รวมกับ NHS ในการเชื่อมตอ คือ เพคติน
ชนิด DE สูง หมูคารบอกซิลอิสระลดลงแตกตางกันเล็กนอย (รอยละ 26.67 หรือ 27.67 ตามลําดับ) ในขณะที่เพคติน
ชนิด DE ต่ํา พบความแตกตางเมื่อไมเติมและเติม NHS สามารถเติม DOCA-NH2 เชื่อมเขาไปที่โมเลกุลของเพคติน
ไดรอยละ 48.37 และ 43.27 ตามลําดับ   
คําสําคัญ : เพคติน กรดดีออกซีโคลิก สังเคราะห การเชื่อมตอ  
 
Abstract 

The aim of this study was to develop a new material from natural polymer for pharmaceutical 
application. Two different types of pectin, high and low degree of substitution with methylester group, 
were coupled with deoxycholic acid (DOCA), in order to fabricate molecule that could dissolve in both 
water and organic solvent. The particles formed will have inner core available for entrapping small 
molecular drugs. Coupling method was performed by chemical reaction. DOCA was modified by addition 
of linker to form amide group at the terminal (DOCA-NH2). In the conjugation of pectin and DOCA-NH2, 1-
ethyl-3-(3-dimethy-aminopropyl) carbodiimide hydrochloride (EDC) was used solely or combined with N-
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hydroxysuccinimide (NHS). The structure of modified pectin was characterized by chemical analysis 
methods. The results showed that DOCA could be coupled on to pectin molecule at  the free carboxylic 
acid by using EDC without or with NHS; the number of free carboxylic acid group was slightly different in 
case of high DE pectin (26.67% or 27.67%, respectively) but significantly different in case of low DE 
pectin (43.27% or 48.37%, respectively).       
Keywords : pectin, deoxycholic acid, synthesis, conjugation    
 
คํานําและวัตถุประสงค 
 เพคตินเปนพอลิเมอรจากธรรมชาติ สามารถพบไดในผนังเซลลของพืชชั้นสูงทั่วไป โครงสรางหลักของเพคตินเปน
สายโซตรง สวนประกอบหลักที่มีมากที่สุดคือกรดกาแลกทูโรนิก แตละหนวยเชื่อมกันดวยพันธะ α-(1,4) และมี
น้ําตาลอื่นๆ แทรกอยูดวย เชน น้ําตาลแรมโนส อะราบิโนส  กาแลคโตส ไซโลส เปนตน หมูคารบอกซิลอิสระภายใน
สายโซของเพคตินอาจจะเปลี่ยนเปนหมูเมทิลเอสเทอร อัตราสวนรอยละของหมูน้ําตาลที่เปล่ียนเปนเอสเทอร เรียกวา
คาระดับการแทนที่ดวยหมูเอสเทอร (degree of esterification, DE) สามารถแบงเพคตินเปนกลุมใหญได 2 กลุมตาม
คาการแทนที่คือเพคตินที่มีคา DE สูง และเพคตินที่มีคา DE ต่ํา กรดดีออกซีโคลิก (deoxycholic acid, DOCA) เปน
กรดน้ําดีชนิดทุติยภูมิ ไดมาจากเมทาบอลิสมของแบคทีเรียในลําไสชวยแยกสวนน้ําดีออกมา ทําหนาที่เปนสารชวยใน
การละลายเพื่อยอยไขมันในทางทางเดินอาหารสวนลําไสเล็ก  
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบวัสดุที่มีลักษณะโมเลกุลที่สามารถเขากันไดทั้งในน้ําและตัวทําละลาย
อินทรีย โดยตอเชื่อมโมเลกุลดีออกซีโคลิก (DOCA) เขากับโมเลกุลของเพคติน เปรียบเทียบระยะเวลาที่ใชในการ
เชื่อมตอ DOCA เขากับโมเลกุลตัวกลาง การใชสารชวยในปฎิกริยาการเชื่อมตอและชนิดของเพคติน ศึกษาสมบัติทาง
เคมีกายภาพโดยใชเครื่องมือทางสเปกโตรสโกป คือ FT-IR, 1HNMR, 13CNMR วัดขนาดโดย dynamic light 
scattering และตรวจสอบการเชื่อมตอโมเลกุลของเพคตินดวยวิธีที่ปรับปรุงมาจากเภสัชตํารับประเทศสหรัฐอเมริกา  
 

อุปกรณและวิธีการ  
 เพคตินชนิดที่มีคา DE สูงน้ําหนักโมเลกุล 200,000 ดาลตัน ปริมาณหมูเอสเทอรรอยละ 70 และเพคตินชนิดที่มี
คา DE ต่ํา น้ําหนักโมเลกุล 70,000 ดาลตัน หมูเอสเทอรรอยละ 38 เกรด CU201 และ CU701 ตามลําดับ 
(Herbstreith & Fox KG, Germany), กรดน้ําดีชนิดดีออกซีโคลิก (DOCA) (Fluka, USA),  ethylenediamine (ETD) 
(Sigma, USA), 1-ethyl-3-(3-dimethyaminopropyl) carbodiimide hydrochloride (EDC) (Sigma, USA), N-
hydroxysuccinimide  (NHS) (Acros organic, USA), TLC Silica gel60 F254 (Merck KGaA, Germany) 
 
วิธีการศึกษา 

1. การสังเคราะห  N-deoxycholyethylenediamine (DOCA-NH2) ปรับวิธีการสังเคราะหจาก วิธีของ Hu และ
คณะ (2008) วิธีการโดยยอดังนี้ เริ่มเตรียมการสังเคราะหโดยละลาย DOCA และ EDC ในเมทานอล ควบคุม
อุณหภูมิในอางควบคุมความเย็น เทสารละลายผสมกัน หยด ETD ลงไปในปริมาณอัตราสวนการเขาทําปฎิกริยา 1 
สวน ตอ 1.5 สวน ทําปฎิกริยาในอางน้ําเย็น 3 ชั่วโมงและที่อุณหภูมิหองจนครบ 48 ชั่วโมง ระเหยตัวทําละลายภายใต
ความดัน สกัดสารผลิตภัณฑดวยคลอโรฟอรม ทําใหบริสุทธิ์ดวยวิธีการคอลัมนโครมาโตกราฟ โดยใชวัฏภาคอยูนิ่ง
เปนซิลิกาเจลขนาด 0.040-0.063 มิลลิเมตร ใชคลอโรฟอรมผสมเมทานอลเปนวัฏภาคเคลื่อนที่  
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 2. การเชื่อมตอ DOCA–NH2 ลงบนโมเลกุลเพคติน (Pectin-DOCA) เชื่อมตอ DOCA-NH2 โดยอาศัย EDC 
เพียงอยางเดียว เทียบกับใช EDC รวมกับ NHS เริ่มการเชื่อมตอโดย ละลายสารตามลําดับดังนี้ ละลายเพคตินดวย
สารละลายผสมระหวางฟอรมาไมด (FA) และไดเมททิลฟอรมาไมด (DMF) ละลาย DOCA–NH2 ดวย DMF  ละลาย 
EDC/NHS ดวย FA ผสมสารตามลําดับการละลาย ทําปฏิกริยาภายใตบรรยากาศไนโตรเจน 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิหอง
จากนั้นตกตะกอนดวยอะซีโตน ใชเตตตระไฮโดรฟวแรน ลาง DOCA–NH2สวนเกินออก กรองและลางซ้ําอีกครั้ง วาง
ใหแหงที่อุณหภูมิหองขามคืน ทําการไดอะไลซีสในน้ํากลั่น เพคตินทั้งสองชนิดทําดวยวิธีการเดียวกัน  

3. ศึกษาสมบัติทางเคมีฟสิกสของ DOCA-NH2 และ pectin–DOCA โดยใชอุปกรณสเปกโตรสโกปดังนี้ FT-IR 
(Nicolet, USA), 1HNMR และ 13CNMR (Bruker, Germany) โดยใชตัวทําละลายชนิด CDCl3  

4. วัดขนาดและการกระจายของขนาดอนุภาคโดยใชเครื่องวิเคราะหขนาดอนุภาคดวยการกระเจิงลําแสงเลเซอร 
(Horiba, Japan) 

5. ทดสอบและวิเคราะหปริมาณการเติม DOCA-NH2 ลงบนโมเลกุลของเพคติน โดยวิธีวิเคราะหหาปริมาณหมู
เมทิลเอสเทอรและปริมาณกรดกาแลกทูโรนิก โดยวิธีการไตเตรทดวยสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซดและ
สารละลายกรดไฮโดรคลอริก ปรับปรุงวิธีการจากเภสัชตํารับประเทศสหรัฐอเมริกา (USP 26, 2003)   
 
ผลการศึกษา  
 การสังเคราะห DOCA-NH2 ติดตามปฎิกริยาโดยใช TLC เพื่อแสดงวาการทําปฎิกริยาสมบูรณ คา Rf เปล่ียน 
แปลงไปเมื่อเทียบกับสารตั้งตน มีสมบัติการละลายเปลี่ยนไป ผลิตภัณฑที่ไดเปนผงสีขาว ละลายไดดีในตัวทําละลาย
อินทรีย นํา DOCA-NH2 และ Pectin–DOCA มาศึกษาสมบัติทางเคมีฟสิกส ผลแสดงสเปกตรัมดังรูปที่ 1-(1)  
 

 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1-(1) สเปกตรัม FT-IR ของ (A) DOCA; (B) DOCA-NH2; (C),(F) เพคตินคา DE สูง (CU201) และเพคตินคา DE ตํ่า (CU701); 
Pectin DE สูง(D) และ(G) ตํ่าผสม DOCA โดยวิธีทางกายภาพ;  Pectin–DOCA คา DE สูง (E) สูงและ (H) ตํ่าที่ไดจากการเชื่อมดวยวิธี
เคมี และรูปที่1-(2) เปรียบเทียบสเปกตรัมที่ไดจาก 1HNMR ของ (A) Pectin–DOCA ชนิดคา DE ตํ่า; (B) DOCA–NH2; (C) DOCA  
 

 จากรูปที่ 1-(1) แสดงถึงการเชื่อมตอระหวาง DOCA และ ETD ปรากฎพันธะเอไมดที่ตําแหนงประมาณ 1,600 
cm-1(B) และเสน E, H ที่ตําแหนง 2,800-2,900 cm-1 ระบุไดวามี DOCA บนสายเพคติน ลักษณะของพีคยังคงคลาย
เพคตินแสดงวาการเชื่อมตอโดยใชวิธีทางเคมีไมสงผลทําใหเพคตินเสียสภาพ เสนสเปกตรัม D,G แสดงพีคที่เกิดการ
รวมสารสองชนิดโดยวิธีทางกายภาพ เปรียบเทียบ 1HNMR ดังรูปที่ 1-(2) และผลจากการวิเคราะหปริมาณการเติม 
DOCA-NH2 ดังรูปที่ 2 ปริมาณคารบอกซิลิกอิสระของเพคตินทั้งสองชนิดลดลงหลังจากเชื่อมดวย DOCA–NH2 คือ
เกิดพันธะเอสเทอรแทนที่เดิม กรณีเพคตินชนิด DE สูง การเติมและไมเติม NHS คาตางกันเพียงเล็กนอย เพคตินชนิด 
DE ต่ํา ปริมาณคารบอกซิลิกอิสระแตกตางกันที่รอยละ 43.27 และ 48.37 ตามลําดับ เนื่องจากเพคตินชนิด DE ต่ํา มี
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น้ําหนักโมเลกุล 70,000 ดาลตัน สายพอลิเมอรที่ส้ัน อาจทําใหการทําปฏิกริยาเกิดไดงายและสมบูรณ การกระจาย
ขนาดของอนุภาคอยูในชวงระหวาง 30-50 ไมโครเมตร เพคตินชนิด DE สูงในสภาวะกรดวัดไดขนาดใหญกวาสภาวะ
ดาง ตัวอยางที่ไมเติม NHS สังเกตเห็นการตกตะกอนของอนุภาค ทําใหไมสามารถวัดขนาดได และเพคตินชนิด DE 
ต่ํา ที่เตรียมโดยไมเติม NHS ไมสามารถวัดขนาดไดในสภาวะกรด 
 

 
 
 
 
 
  
  
 
สรุปและวิจารณผลการทดลอง 

การเชื่อมตอโมเลกุล DOCA เขากับโมเลกุลเพคตินไมสามารถเชื่อมตอกันไดโดยตรง ตองเชื่อมผานโมเลกุล
ตัวกลางเพื่อใหพันธะที่เกิดขึ้นมีความแข็งแรงจึงเลือกใชพันธะเอไมดโดยเชื่อมโมเลกุล DOCA เขากับ ETD จากนั้น
เชื่อมเพคตินเขากับอีกดานที่เหลือของ ETD ซึ่งลักษณะพันธะที่เกิดขึ้นเปนพันธะโควาเลนท ในขั้นตอนการสังเคราะห
เลือกใหเกิดปฎิกริยาที่ตําแหนงหมูคารบอกซิลิกของทั้ง DOCA และเพคติน ตรวจสอบการเขาจับโดยวิธีวิเคราะหหา
ปริมาณคารบอกซิลิกอิสระที่เหลืออยู พบวาหมูคารบอกซิลิกอิสระนอยลง ซึ่งยืนยันไดจาก FT-IR สเปกตรัม แสดง
พันธะเอไมดที่ตําแหนง 1560-1600 cm-1 และ 1HNMR สเปกตรัมแสดงจํานวนโปรตอนที่เพิ่มขึ้น และจาก 13CNMR 
ปรากฎจํานวนคารบอนที่เพิ่มขึ้นและคา chemical shift ขยับตําแหนงเล็กนอย (ไมไดแสดงสเปกตรัม) แสดงถึงการ
เกิดพันธะระหวางกัน ปฏิกริยาระหวางการสังเคราะหและเชื่อมตอไมสงผลใหเพคตินเสียสภาพ เพราะยังคงคุณสมบัติ
ละลายน้ําและ FT-IR สเปกตรัมสวนใหญคลายเพคตินตัวเดิม ปริมาณการเชื่อมตอมากหรือนอยอาจขึ้นกับขนาดของ
โมเลกุลไดเชนกันเพราะเพคตินที่มีขนาดใหญเมื่อกระจายตัวในสารละลายอาจมีบางสวนที่ขดอยูทําใหไมสามารถ
เขาถึงเพื่อเชื่อมตอได ขอมูลสนับสนุนการศึกษาในขั้นตอไปจะศึกษาในแงความคงตัวและรูปรางของอนุภาค 
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ฤทธิ์ตานมาลาเรีย และฤทธิ์ตานวัณโรคของสาร heteronemin ที่แยกไดจากฟองน้ําไทย 
สกุล Aplysinopsis 
Antimalarial and antitubercular activities of heteronemin isolated from the Thai marine 
sponge Aplysinopsis sp. 
 
พัชรีพร ชาตะกูล1 ฉัตรชัย วัฒนาภิรมยสกุล1 และอนุชิต พลับรูการ1 
Phatchareephorn Chatakul1, Chatchai Wattanapiromsakul1 and Anuchit Plubrukarn1 
 
บทคัดยอ 

จากการศึกษาองคประกอบทางเคมีของสารสกัดชั้นเมธานอลจากฟองน้ําไทยสกุล Aplysinopsis ซึ่งเก็บ
จากเกาะหา จังหวัดกระบี่ พบวามีฤทธิ์ตานมาลาเรียในสายพันธุ Plasmodium falciparum K1 strain โดยมีคา IC50 
เทากับ 2.58 µg/mL หลังจากแยกสารสกัดโดยใชเทคนิคทางโครมาโทกราฟ และนําไปวิเคราะหสูตรโครงสรางทาง
เคมีโดยใชวิธีทางสเปกโทรสโกป พบวาสามารถแยกสาร heteronemin (สารหมายเลข 1) ออกมาได ซึ่งสารดังกลาวมี
ลักษณะทั่วไปเปนผลึกรูปเข็มสีขาว จัดเปนสารองคประกอบหลักที่แยกไดครั้งแรกจากฟองน้ําสกุล Aplysinopsis ใน
การศึกษานี้ พบวา heteronemin มีฤทธิ์ตานมาลาเรียในสายพันธุ Plasmodium falciparum K1 strain โดยมีคา IC50 
เทากับ 9 µM และตานวัณโรคในสายพันธุ Mycobacterium tuberculosis H37Ra โดยมีคา MIC เทากับ 6 µM 
ดังนั้นฟองน้ําสกุล Aplysinopsis จึงมีศักยภาพในการนํามาใชเปนยารักษามาลาเรีย และวัณโรคไดในอนาคต 
อยางไรก็ตามสิ่งที่ตองคํานึงตอไปคือ ความเปนพิษของสารดังกลาว 
คําสําคัญ : ฤทธิ์ตานมาลาเรีย ฤทธิ์ตานวัณโรค ฟองน้ําสกุล Aplysinopsis 
 
Abstract 

The chemical investigation of the methanolic extract from the Thai marine sponge Aplysinopsis 
sp. collected from Koh Ha, Krabi Province showed antimalarial activity against Plasmodium falciparum 
K1 strain (IC50 2.58 µg/mL). After isolation by using chromatographic technique and structure elucidation 
by using spectroscopic technique, heteronemin was identified (compound 1).  It was obtained as white 
needle crystal.  It was first isolated as a major component from the sponge Aplysinopsis sp. In this study, 
heteronemin showed antimalarial activity against Plasmodium falciparum K1 strain (IC50 9 µM) and 
antitubercular activity against Mycobacterium tuberculosis H37Ra (MIC 6 µM). Therefore, the sponge 
Aplysinopsis sp. has the potential to be used as antimalarial and antitubercular agents.  However, toxicity 
evaluation of this compound has to be done. 
Keywords : antimalarial, antitubercular, Aplysinopsis sp. 
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  Marine Natural Products Research Unit, Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany, Faculty of Pharmaceutical Sciences,  
  Prince of Songkla University, Hat-Yai, Songkhla 90112 
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1. คํานํา และวัตถุประสงค 
ในปจจุบันนักวิจัยไดศึกษาถึงสารเคมีที่สกัดไดจากสัตวไมมีกระดูกสันหลังในทะเลหลายชนิด การศึกษา

ดังกลาวทําใหคนพบสารที่มีโครงสรางทางเคมีใหมๆ ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลาย ฟองน้ําจัดเปนสัตวไมมีกระดูก
สันหลังในทะเลที่มีรายงานการวิจัยวาเปนแหลงผลิตสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่สําคัญ อยางเชนฟองน้ําใน order 
Dictyoceratida เปนแหลงผลิตสารในกลุม sesterterpene ซึ่งสารในกลุมนี้จะออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลาย 
ตัวอยางเชน ฤทธิ์ตานวัณโรค ฤทธิ์ตานเซลลมะเร็ง และฤทธิ์ตานการอักเสบ ในการศึกษานี้ จะศึกษาถึงการแยกสกัด
สารจากฟองน้ําไทยสกุล Aplysinopsis ซึ่งจัดเปนฟองน้ําที่อยูใน order Dictyoceratida จากการรายงานสารที่สกัด
ไดจากฟองน้ําในสกุล Aplysinopsis  พบสารในกลุม sesterterpene ไดแก aplyolide A ซึ่งมีฤทธิ์ตานการอักเสบ 
โดยจะไปยับยั้งการเกิด PLA2 มีคา IC50 เทากับ 10.50 µM (Crews et al., 1991; Ungur and Kulcitki, 2009) และ 
aplysinoplides A-C มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลลมะเร็ง (P388 leukemia cells) มีคา IC50 เทากับ 0.45, 0.45 
และ 11 µg/mL ตามลําดับ (Ueoka et al., 2008) 

จากการทดสอบฤทธิ์เบื้องตนของสารสกัดชั้นเมธานอลจากฟองน้ําไทยสกุล Aplysinopsis พบวามีฤทธิ์ใน
การตานมาลาเรียในสายพันธุ Plasmodium falciparum K1 strain โดยมีคา IC50 เทากับ 2.58 µg/mL ดวยเหตุนี้จึงมี
วัตถุประสงคในการศึกษาถึงฤทธิ์ในการตานมาลาเรีย  
 
2. อุปกรณ และวธิีการ 

  2.1  อุปกรณ 
การวิเคราะหชนิดของหมูฟงกชันในโครงสรางสาร ใชเครื่อง Jasco® IR-810 infrared spectrometer สวน

การวิเคราะหหาสูตรโครงสรางของสารดวยเทคนิค NMR spectroscopy ใชเครื่อง Fourier Transform NMR 
Spectrometer 500 MHz (Model UNITY INOVA, Varian®) โดยใช  chloroform-d6 เปนตัวทําละลาย และ
กําหนดคา chemical shift (δ) โดยใชสัญญาณของ chloroform-d6 ที่ δ 7.25 และ 77.0 สําหรับโปรตอน (1H-NMR) 
และคารบอน (13C-NMR) ตามลําดับ สําหรับการวิเคราะหมวลโมเลกุลของสาร โดยใชเครื่อง Micromass® LCT 
mass spectrometer 
 ในการทดสอบฤทธิ์ตานมาลาเรีย ในสายพันธุ Plasmodium falciparum K1 strain และทดสอบฤทธิ์ตาน
วัณโรค ในสายพันธุ Mycobacterium tuberculosis H37Ra ทําการทดสอบโดยศูนยพันธุวิศวกรรม และ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ จังหวัดปทุมธานี 
 

  2.2  วิธีการ  
เก็บตัวอยางฟองน้ําสกุล Aplysinopsis รหัส AP 07-012-03 จากเกาะหา จังหวัดกระบี่ ในป 2550 แชไวที่

อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส จนถึงเวลาแยกสกัด นําตัวอยางฟองน้ําที่เก็บได มีน้ําหนักเปยก 239.30 กรัม มาทําแหง
ดวยวิธีแชเยือกแข็ง ไดตัวอยางฟองน้ํา มีน้ําหนักแหง 123.67 กรัม จากนั้นนํามาสกัดดวยตัวทําละลาย ไดสารสกัด
หยาบชั้นเฮกเซน 0.99 กรัม นําสารสกัดชั้นนี้ 0.80 กรัม มาแยกโดยใชเทคนิคโครมาโทกราฟแบบเร็ว ผานคอลัมน    
ซิลิกา โดยใช 5% ถึง 100% ethyl acetate ใน petroleum ether ไดผลึกสารหมายเลข 1 นําไปทดสอบฤทธิ์ตาน
มาลาเรีย ในสายพันธุ Plasmodium falciparum K1 strain และทดสอบฤทธิ์ตานวัณโรค ในสายพันธุ 
Mycobacterium tuberculosis H37Ra  
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3. ผล และวจิารณ  
จากฟองน้ําที่นํามาสกัดดวยตัวทําละลายเฮกเซน แลวนําไปทดสอบฤทธิ์ พบวามีฤทธิ์ตานมาลาเรียในสาย

พันธุ Plasmodium falciparum K1 strain โดยมีคา IC50 เทากับ 2.83 µg/mL และผลจากการแยกฟองน้ํา ไดผลึก
สารหมายเลข 1 น้ําหนัก 455.8 มิลลิกรัม (คิดเปน 56.98% ของสารสกัดชั้นเฮกเซน) ซึ่งเปนสารองคประกอบหลักที่
แยกไดจากฟองน้ําสกุลนี้ 

สารหมายเลข 1 มีลักษณะทั่วไปคือ เปนผลึกรูปเข็มสีขาว จากขอมูลการวิเคราะหดวยวิธี ESIMS พบ
สัญญาณของมวลโมเลกุลที่ m/z 511 [M+Na]+ มีสูตรโมเลกุลเปน C29H44O6 ซึ่งคา D.B.E. = 8 คาดวามีหมูคารบอ
นิล 2 หมู มีโอเลฟน 1 หมู และมีวงแหวนอีก 5 วง ขอมูลจาก IR สเปกตรัม พบวาที่  νmax 3500 cm-1 แสดงแถบ
ดูดกลืนจากการยืดของพันธะ O-H และที่ νmax 1740 และ 1235 cm-1 แสดงแถบดูดกลืนจากการยืดของพันธะ C=O 
ที่เปนประเภท ester จาก 1H-NMR สเปกตรัม พบสัญญาณของเมธิล 5 สัญญาณ ที่ δ 0.75, 0.78, 0.80, 0.80 และ 
0.86 ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสารที่อยูในกลุม sesterterpene และพบเมธิลของหมูอะซิธิลอีก 2 สัญญาณ ที่ δ 
2.06 และ 2.07 สําหรับโปรตอนที่ δ 3.41 นาจะเปนโปรตอนของ -OH ที่เกาะอยูบน (C-12) สัญญาณที่ปรากฎเปน 
broad doublet มีคา coupling constant เทากับ 10.4 Hz ในขณะเดียวกันโปรตอนที่ δ 3.31 นาจะเปนโปรตอนที่
เกาะอยูบน oxygenated carbon (C-12) ซึ่งปรากฎสัญญาณเปน broad singlet สวนโปรตอนที่ δ 5.32 เปน
โปรตอนที่เกาะอยูบนคารบอนที่มีหมูอะซิทิลเกาะอยู (C-16) และสําหรับโปรตอนที่ δ 6.73 เปนโปรตอนที่เกาะอยูกับ 
oxygenated carbon (C-19) ซึ่งมีหมูอะซิทิลเกาะอยู อีกทั้งยัง coupling กับโปรตอนที่ δ 2.39 (H-18) จากตําแหนง
นี้จะแสดงการ coupling ตอไปยังโปรตอนที่ δ 6.12 (H-20)  

จากขอมูลทาง 13C-NMR สเปกตรัม พบสัญญาณคารบอน 29 สัญญาณ สัญญาณของเอสเทอรคารบอนิล
อีก 2 สัญญาณ ที่ δ 171.3 และ 170.6 รวมถึงสัญญาณคารบอนที่เปน olefin 2 สัญญาณ ที่ δ 135.3 และ 101.6 อีก
ทั้งขอมูลทาง DEPT experiment จะพบสัญญาณเมธิล 7 สัญญาณ เมธิลีน 7 สัญญาณ เมไธน 8 สัญญาณ และ 
quaternary คารบอน อีก 7 สัญญาณ จาก 1H, 1H COSY พบวาสามารถเชื่อมโยงพันธะของสารที่อยูใกลเคียงกันใน
โครงสราง ไดเปน 4 หนวยยอย ซึ่งประกอบดวย หนวยยอย A B C และ D ดังรูปที่ 1  
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รูปที่ 1 แสดงหนวยยอยของโครงสรางสาร 
 

จากรูปที่ 1 สามารถประกอบโครงสรางของสารไดโดยใชขอมูล HMBC วิเคราะหการเชื่อมโยงของพันธะดวย
สัญญาณของ quaternary คารบอนที่เหลืออีก 4 สัญญาณ ที่ δ 33.2, 37.3, 38.0 และ 42.6 รวมถึงสัญญาณเมธิลอีก 
5 สัญญาณ ที่ δ 0.75, 0.78, 0.80, 0.80 และ 0.86 จากการเปรียบเทียบขอมูล 1H และ 13C NMR สเปกตรัมของสาร
หมายเลข 1 จากรายงานกอนหนานี้ พบวาสารดังกลาวคือ heteronemin (Kazlauskas et al., 1976; Crews and 
Bascansa, 1986; Wonganuchitmeta et al., 2004) 
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heteronemin มีฤทธิ์ตานมาลาเรียในสายพันธุ Plasmodium falciparum K1 strain โดยมีคา IC50 เทากับ 9 
µM ใช dihydroartemisinine (IC50 = 3.7 nM) เปนสารมาตรฐาน และตานวัณโรคในสายพันธุ Mycobacterium 
tuberculosis H37Ra โดยมีคา MIC เทากับ 6 µM ใช rifampicin, isoniazid, streptomycin และ ofloxacin (MIC = 
0.003-0.012, 0.023-0.046, 0.156-0.313 และ 0.391-0.781 µg/mL) เปนสารมาตรฐาน  
 
4. สรุป 

ในการศึกษาครั้งนี้ พบสาร heteronemin (สารหมายเลข 1) ซึ่งเปนองคประกอบหลักที่แยกไดจากฟองน้ํา
สกุล Aplysinopsis ลักษณะทั่วไปของสารดังกลาวเปนผลึกรูปเข็มสีขาว จากการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ พบวา 
heteronemin มีฤทธิ์ตานมาลาเรียในสายพันธุ Plasmodium falciparum K1 strain และฤทธิ์ตานวัณโรคในสายพันธุ 
Mycobacterium tuberculosis H37Ra ดวยเหตุนี้ฟองน้ําสกุล Aplysinopsis จึงมีศักยภาพในการนํามาพัฒนาเปนยา
รักษามาลาเรีย และวัณโรคได จากงานวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาฟองน้ําไทยเต็มไปดวยแหลงผลิตสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
ที่มีศักยภาพของการนํามาเปนยารักษาโรคไดในอนาคต อยางไรก็ตามสิ่งที่ตองประเมินตอไป คือ ความเปนพิษของ
สารดังกลาว พบวา heteronemin สามารถทําใหเกิดกระบวนการ apoptosis ขึ้นในเซลลได (Schumacher et al., 
2009)   
 
5. คําขอบคณุ 

ขอขอบคุณกองทุนสนับสนุนการทําวิจัย ประจําป 2550 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและการปกปองเซลลประสาทของแมนจิเฟอริน 
Antioxidative and neuroprotective effect of mangiferin 
 
ขนิษฐา แกวภูมิแห 1 มนฤดี สุขมา2 และอารียรัตน  ศรีพัฒนพร1  
Kanistha Kawpoomhae1 Monrudee Sukma2 and Areerut Sripattanaporn1 

 
บทคัดยอ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและฤทธิ์ปกปองเซลลของ แมนจิเฟอริน ซึ่งเปน
สารสําคัญในใบมะมวง ผลการทดลองพบวา  แมนจิเฟอริน มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระเทียบเทาสารมาตรฐาน Trolox  
โดยการวิเคราะหโดยวิธี DPPH และดีกวาเมื่อวิเคราะหโดยวิธี ABTS radical scavenging คา IC50 ของ แมนจิเฟอริน  
และ Trolox โดยวิธี DPPH เทากับ 3.66±0.74 และ 3.14± 0.86 ไมโครกรัม ตอ มิลลิลิตร และวิธี ABTS radical 
scavenging มีคาเทากับ 0.52±0.02 และ 6.56±0.48 ไมโครกรัม ตอ มิลลิลิตร ตามลําดับ สําหรับฤทธิ์การปกปอง
เซลลของ แมนจิเฟอริน พบวา แมนจิเฟอริน ที่ความเขมขน 100 ไมโครโมลาร สามารถตานการตายของเซลลประสาท
เพาะเลี้ยงจากการเหนี่ยวนําดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซด จากการศึกษานี้ชี้ใหเห็นวา แมนจิเฟอริน มีฤทธิ์ในการ
ปกปองเซลลประสาท ซึ่งผลนี้อาจเนื่องมาจากฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของ แมนจิเฟอริน 
คําสําคัญ : แมนจิเฟอรริน การปกปองเซลลประสาท และ สารตานอนุมูลอิสระ 
 
Abstract 
 The objectives of this study were the antioxidative and cytoprotective effects of Mangiferin, a 
naturally xanthone glucoside, were examined. We found that Mangiferin showed comparable to Trolox, a 
well-known antioxidant, on DPPH and stronger effect on ABTS radical scavenging. IC50 of Mangiferin and 
Trolox on DPPH were 3.66±0.74 and 3.14± 0.86 µg/ml, and ABTS radical scavenging 0.52±0.02 and 
6.56±0.48 µg/ml respectively. For neuroprotective effect, Mangiferin at 100 µM significantly protected 
NG108-15 cells from hydrogen peroxide (H2O2)-induced cell death. The neuroprotective effect of 
Mangiferin may be resulted from its antioxidative effect as other antioxidants compounds. 
Keywords : mangiferin, neuroprotection and radicals scavenging 
 
บทนํา 
 แมนจิเฟอริน เปนสารแซนโทน กลูโคไซด ธรรมชาติ (2-C-β-D-gluco pyranosyl-1,3,6,7-
tetrahydroxyxanthon) ที่มีปริมาณมากใน.ใบ และเปลือกลําตนของมะมวง (Mangifera indica L) [1] จาก
การศึกษาทั้งในระบบ in vitro และ in vivo พบวาแมนจิเฟอรรินเปนสารตานอนุมูลอิสระที่แรง [2] และพบวาแมนจิ
                                                 
1 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
  Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
2 ภาควิชาเภสชัวิทยาและพิษวิทยา คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
  Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
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เฟอรรินสามารถปองกันพยาธิสภาพที่เกิดจากอนุมูลอิสระได [3-4] แตถึงปจจุบัน ยังไมพบวามีการศึกษาศักยภาพ
ทางดานการปกปองเซลลประสาทจากอันตรายของอนุมูลอิสระของแมนจิเฟอรริน  คณะผูวิจัยจึงมีความประสงค
ศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและฤทธิ์ปกปองเซลลประสาทจากอันตรายของอนุมูลอิสระ โดยทําการทดลองศึกษาฤทธิ์
ตานอนุมูลอิสระของแมนจิเฟอรริน โดยวิธี DPPH และ ABTS assay และฤทธิ์การปกปองเซลลประสาทโดยใชเซลล
ประสาทเพาะเลี้ยง neuroblastoma (NG108-15 cells) และเหนี่ยวนําใหตายดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซด  
สารเคมี และวิธีทดลอง 
สารเคม ี

2, 2-diphenyl-1-picryl-hydrazyl (DPPH)  2,2-azinobis 3-ethylbenzothiazoline 6-sulfonate (ABTS) 
Trolox® และ trypan blue จาก Sigma-Aldrich Chem  และMTT จากบริษัท Bio Basic Inc 
Cell line และการเพาะเลีย้ง  
  NG108-15 cells ไดรับจาก  Associate Professor Tohda Michihisa, Institute of Natural Medicine, 
University of Toyama เซลลเจริญเติบโตในอาหาร DMEM ที่ประกอบดวย 100 ไมโครโมลาร hypoxanthine 1 ไม
โครโมลาร aminopterin 16 ไมโครโมลาร thymidine และ10% fetal bovine serum เก็บเซลลเพาะเลี้ยงที่ 5% CO2 – 
95% air ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 
การศึกษาฤทธิ์ตานอนุมลูอิสระ 

การศึกษาฤทธิ์ตานอนุมลู DPPH 
เติมสารละลาย 200 ไมโครโมลาร DPPH 100 ไมโครลิตร ลงในสารแมนจิเฟอริน ผสมใหเขากันแลวตั้งทิ้งไว

ที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 30 นาที จากนั้นนําไปวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 550 นาโนเมตร แสดงผลเปนคา 
IC50 

การศึกษาฤทธิ์ตานอนุมลู ABTS  
อนุมูล ABTS•+ เกิดจากการทําปฏิกิริยาระหวางสารละลาย 7 มิลลิโมลาร ABTS  และ 4.95 มิลลิโมลาร 

potassium persulfate  เตรียมเปน working solution โดยเจือจางสารละลายดวย phosphate buffer pH 7 จนไดคา
การดูดกลืนแสง เทากับ 0.7 ± 0.02 ที่ความความคลื่น 734 นาโนเมตร จากนั้น นํา  working solution 3.9 มล. ผสม
ใหเขากันกับสารแมนจิเฟอรินความเขมขนตางๆ 0.1 มล. ทิ้งไว 10 นาที ที่อุณหภูมิหองแลว จึงวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 
ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร 
การศึกษาฤทธิ์ปกปองเซลลประสาท 

การศึกษาความเปนพษิตอเซลลของแมนจิเฟอรนิ 
 เพาะเลี้ยง NG 108-15 cells ปริมาณ  2x103 cells/well ใน 96-well plate หลังจาก 48 ชั่วโมง เติมแมนจิเฟ
อริน (ความเขมขนสุดทาย 1, 10, 30, 50 and 100 ไมโครโมลาร) บมเปนเวลา 4 ชั่วโมง เติมสารละลาย MTT และวัด
การมีชีวิตรอดของเซลลหลังจากการเติม MTT เปนเวลา 3 ชั่วโมง โดยการเติมสารละลาย DMSO และวัดการดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่น 550 นาโนเมตร วัดดวยเครื่อง microplate reader แสดงผลเปนคา Percent cell viability โดย
กําหนดใหกลุมควบคุมมีคา Percent cell viability เปน 100% 

การศึกษาฤทธิ์ปกปองเซลลประสาทของแมนจิเฟอรริน  
 เพาะเลี้ยง NG108-15 cells จํานวน 2x103 cells/well ลงใน 96-well plates บมที่ 37oC เปนเวลา 48  
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ชั่วโมง หลังจากนั้นเติม แมนจิเฟอริน หรือสารมาตรฐาน Trolox ความเขมขนตางๆ เปนเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นเติม
สารละลาย H2O2 ใหมีความเขมขนสุดทาย 100 ไมโครโมลาร แลววัดคาการมีชีวิตรอดของเซลลดวย MTT assay  
การวิเคราะหทางสถิติ 
 ทําการทดลอง 3 ครั้ง และแสดงผลเปนคาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชซอฟทแวรสถติิ
โปรแกรม SPSS เปรียบเทียบความแตกตางของผลการทดลองระหวางกลุมทดสอบ และกลุมควบคุมใช one way 
analysis of variance (ANOVA) วิเคราะหผลโดยใช post-hoc analysis และใช Turkey’s test ที่ระดับนัยสําคัญ 
p<0.05  
 
ผลการทดลอง และวจิารณผลการทดลอง 

การศึกษาครั้งนี้พบวาแมนจิเฟอรรินมีฤทธิ์ตานอนุมูลที่ดี และมีกลไกการตานอนุมูลแบบ selective 
electron transfer (SET) โดยพบวามีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระที่เทียบเทาหรือดีกวา Trolox ซึ่งเปนสารมาตรฐานที่มีฤทธิ์
ตานอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ปกปองเซลลจากอนุมูลอิสระ จากวิธี DPPH  พบวาคา IC50 ของ แมนจิเฟอริน และ Trolox 
เทากับ 3.66±0.74 และ 3.14± 0.86 µg/ml และ ABTS radical scavenging มีคาเทากับ 0.52±0.02 และ 
6.56±0.48 µg/ml ตามลําดับ ดังแสดงในตาราง 1  จากการที่มีงานวิจัยจํานวนมากไดยืนยันถึงฤทธิ์ในการปกปอง
เซลลจากอนุมูลของสารที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ คณะผูวิจัยจึงทําการศึกษาฤทธิ์ปกปองเซลลจากอนุมูลอิสะของแมน
จิเฟอรินตอ  
  อนุมูลอิสระคืออนุมูลที่ขาดอิเลคตรอน มีความวองไวในการทําปฏิกิริยาสูง อนุมูลเหลานี้หากมีมากใน
รางกาย จะเขาทําปฏิกิริยากับ macromolecules ตางๆ ทําใหเกิดความเสียหายแกเซลล เชน การแตกของเยื้อหุม
เซลล โปรตีนเสียสภาพ การเกิดลิปดเปอรออกซิเดชัน และความเสียหายตอดีเอ็นเอ  ทําใหเกิดปญหาเรื้อรังทาง
สุขภาพมากมาย หนึ่งในนั้นคือ โรคที่เกี่ยวกับการเสื่อมของเซลลประสาท (Neurodegenerative diseases) [5] จาก
การทดสอบความเปนพิษตอเซลลของแมนจิเฟอริน รูป 1C พบวาแมนจิเฟอรินที่ความเขมขนตางๆ 1-100 µM ไมมี
พิษตอเซลลประสาท ในงานวิจัยนี้ เราศึกษาฤทธิ์ปกปองเซลลประสาทจากอันตรายของอนุมูลอิสระโดยการศึกษา
ฤทธิ์ปองกันการเหนี่ยวนําใหเซลลตายโดยไฮโดรเจนเปอรออกไซด ผลการวิจัยพบวาอนุมูลไฮโดรเจนเปอรออกไซด
สามารถเหนี่ยวนําใหเซลลตายไดแบบแปรผันตรงกับความเขมขน และแมนจิเฟอรินที่ 100 µM สามารถปองกันการ
ตายของเซลลจากการเหนี่ยวนําดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซดไดเชนเดียวกับ Trolox (รูปที่ 1)ผลการทดลองนี้แสดงถึง
ฤทธิ์ปกปองเซลลของแมนจิเฟอรินซึ่งฤทธิ์ดังกลาวนี้อาจสัมพันธกับฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสาร  
 
สรุป 
 การศึกษานี้แสดงถึงฤทธิ์ตานอนุมูลอิสะและกลไกการตานอนุมูลอิสระของแมนจิเฟอรริน รวมถึงยืนยัน
ประสิทธิภาพในการตานการเหนี่ยวนําใหเซลลตายจากไฮโดรเจนเปอรออกไซด  ซึ่งผลการปกปองเซลลประสาทของ
แมนจิเฟอรรินนี้อาจเปนผลอันเนื่องมาจากฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระนั่นเอง 
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 ตาราง 1. Free radical scavenging activities of Mangiferin และ Trolox 
              Antioxidant                                     Antioxidant activity 
                                                          DPPH                               ABTS             
                                                      (IC50) (µg/ml)              (IC50) (µg/ml)                                
             Mangiferin                          3.66±0.74                      0.52±0.02 
              Trolox                                3.14± 0.86                     6.56±0.48 
ขอมูลแสดงคาเฉลี่ยของ IC50 สําหรับวิธี DPPH และ ABTS means ± S.D (n=3) ของการทดลองอิสระ 3 ครั้ง 
 รูปที่ 1: Cytotoxic และ cytoprotective effect of Mangiferin on NG108-15 cells   

       
                        
 Cytotoxic effect ของ H2O2 (1A) Cytotoxic effect ของ Mangiferin (1B) Cytoprotective effect against 
H2O2-induced cell death ของ Trolox (1C) และ Mangiferin (1D) ขอมูลแสดง  means ± S.D. (n = 5) ของการ
ทดลองอิสระ 3 ครั้ง # p< 0.05 เปรียบเทียบกับกลุมควบคุม * p< 0.05 เปรียบเทียบกับ H2O2-treated control 
group 
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วิธีผลิตเซรามิกรูพรุนอยางงายสําหรับประยุกตใชเปนวัสดุตัวกรอง 
Simple fabrication method of porous ceramics for filter applications  
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บทคัดยอ  

เซรามิกรูพรุนถูกเตรียมผานกระบวนการเผาสลายฟองน้ําที่เปนตนแบบโดยใชวัตถุดิบที่ใชทําเซรามิกคือ ผง
อะลูมินาบริสุทธิ์, ดินขาวระนอง และดินผสมพอรซเลน เตรียมเซรามิกรูพรุนโดยใชฟองน้ําแบบยืดหยุนสูงสองชนิดคือ 
ฟองน้ํารูพรุนขนาดเล็กละเอียดสม่ําเสมอ และฟองน้ํารูพรุนขนาดใหญสมํ่าเสมอ เผาเซรามิกที่ 1,500 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 4, 8 และ 12 ชั่วโมงตามลําดับ  ศึกษาความสัมพันธระหวางขนาดรูพรุนของเซรามิกที่มีผลตอคาความ
แข็งแกรงตอแรงกดอัดและมอดูลัสของการแตกหัก ชิ้นงานเซรามิกมีการหดตัวอยางมากหลังจากการเผาผนึก คา
ความแข็งแกรงตอแรงกดอัดและคามอดูลัสของการแตกหักของเซรามิกรูพรุนขนาดเลก็ละเอียดมีคาลดลงอยางชัดเจน
เมื่อเผาเปนเวลานานขึ้น สําหรับเซรามิกรูพรุนขนาดใหญสมํ่าเสมอมีคาความแข็งแกรงตอแรงกดอัดและคามอดูลัส
ของการแตกหักใกลเคียงกันในแตละชิ้นงานที่เผาที่อุณหภูมิแตกตางกัน   ระยะเวลาในการเผาผนึกมีผลตอสมบัติ
เชิงกลของเซรามิกรูพรุนเล็กละเอียดอาจเปนผลเนื่องมากจากการเกาะกลุมของบริเวณที่มีรูพรุนในเซรามิกและอาจมี
การกระจายตัวของรูพรุนไมสมํ่าเสมอ ทําใหออนไหวตอการแตกหักเมื่อไดรับแรงอัด 
คําสําคัญ : ความพรุนตัว การเผาผนึก การหดตัวเชิงเสน ความหนาแนน ความแข็งแกรงตอแรงกดอัด 
 
Abstract 
 Porous ceramics were fabricated via polymer sponge method. Two different soft sponges; small 
and large pore size, were selected as templates for porous ceramics. Raw materials used in ceramics 
processing were alumina powder, kaolin and clay. Sintering was carried out at 1,500°C for 4, 8 and 12 
hours, respectively. The relationship between pore size and mechanical properties had been 
investigated. A large shrinkage in ceramic bodies had been noticed after sintering. Compressive strength 
and modulus of rupture of porous ceramics with small pore size decreased significantly with increasing 
sintering temperature. For porous ceramics with large pore size, mechanical properties were similar in all 
sintered samples. The effect of sintering time on the mechanical properties of ceramics with small pore 
size could be related to non-uniform pore size distribution and pore agglomeration. This could lead to 
sensitive areas under compressive loads.  
Keywords : Porosity, sintering, linear shrinkage, density, compressive strength 
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คํานําและวัตถุประสงค  
ปจจุบันนี้ไดมีการนําเซรามิกรูพรุนมาใชประโยชนตางๆเชน อุปกรณกรองในอุตสาหกรรมโลหะอุตสาหกรรม

ทางเคมี ทําเปนตัวเรงปฏิกิริยา ทําเปนฉนวน [1-3] และทําเปนวัสดุชีวภาพเชนกระดูกเทียม [4, 5] การผลิตวัสดุเซรา
มิกรูพรุนมีหลากหลายกระบวนการ เชนการเติมพอโรเจน และการเผาสลายเม็ดพลาสติกที่ฝงอยูในเนื้อดินเมื่อทําการ
เผาผนึก หรือการเติมตัวใหโฟมเพื่อใหเกิดรูพรุนในชิ้นงานเซรามิกหลังเผาผนึก อยางไรก็ตามวิธีที่กลาวมามีขั้นตอนที่
ซับซอน ทางคณะผูวิจัยจึงไดเตรียมเซรามิกรูพรุนดวยวิธีเผาสลายฟองน้ําซึ่งเปนวิธีที่มีราคาถูกและเตรียมไดงาย 
สมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกล เชน เปอรเซ็นตความพรุนตัว การหดตัวของชิ้นงาน ความหนาแนน และความ
แข็งแกรงตอแรงกดอัด ของเซรามิกรูพรุนสามารถควบคุมไดจากหลายปจจัย เชน ขนาดและความสม่ําเสมอของรูพรุน
ของฟองน้ําที่เปนแบบตั้งตนในการทําเซรามิก สูตรน้ําดิน ความถวงจําเพาะของน้ําดิน ปริมาณน้ําดินที่ฟองน้ําดูดซับ 
อุณหภูมิและเวลาในการเผาผนึก เปนตน  

ในงานวิจัยนี้คณะผูวิจัยไดทําการปรับปรุงสูตรเซรามิกโดยใชวัตถุดิบที่หางายในประเทศไทยและมีราคาไม
แพงในการทําน้ําดินเพื่อขึ้นรูปเซรามิก วัตถุดิบที่ใชคือ ผงอะลูมินาบริสุทธิ์, ดินขาวระนอง (kaolin) และดินผสมพอร
ซเลนจากบริษัทคอมปาวดเคลย (Compound Clay) [6]   การเตรียมเซรามิกรูพรุนใชฟองน้ําพอลิยูริเทนแบบยืดหยุน
สูงสองชนิด คือ ฟองน้ํารูพรุนขนาดเล็กละเอียดสม่ําเสมอ และฟองน้ํารูพรุนขนาดใหญสมํ่าเสมอ โดยดูความสัมพันธ
ระหวางขนาดรูพรุน เวลาในการเผาผนึก ของเซรามิกรูพรุน ที่มีผลตอสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกล   
 
อุปกรณและวิธีการ   

นําผงอะลูมินาบริสุทธิ์ 25%wt, ผงดินขาวระนอง 10%wt และดินผสมพอรซเลนจากบริษัทคอมปาวดเคลย 
65%wt ผสมในหมอบด HDPE ทําการบดเปยกดวยเครื่องบอลมิลโดยใชน้ําและใชลูกบดอะลูมินาขนาด
เสนผาศูนยกลาง 8 มิลลิเมตร   น้ําดินถูกวัดความถวงจําเพาะอยูที่ 1.7 จากนั้นทําการบีบฟองน้ําสองชนิด คือ ฟองน้ํา
รูพรุนขนาดเล็กละเอียดสม่ําเสมอ และฟองน้ํารูพรุนขนาดใหญสมํ่าเสมอ เบาๆซ้ําหลายๆครั้งเพื่อใหน้ําดินเขาไปใน
ฟองน้ําไดมากที่สุด จากนั้นนําไมบรรทัดกดฟองน้ําในแนวขนานกับแนวราบเพื่อทําการบีบไลน้ําดินสวนเกินออก 
ทําซ้ํา 2-3 ครั้งเพื่อใหแนใจวาน้ําดินออกจากชิ้นงานหมดแลวใหเหลือแตสวนที่ฟองน้ําดูดซับน้ําดินไว นําชิ้นงานไป
ตากแหงที่อุณหภูมิหอง 3 ชั่วโมงและเขาเตาอบที่อุณหภูมิ 120๐C เปนเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นนําชิ้นงานไปทํา
การเผาสลายฟองน้ําที่ 800๐C เปนเวลา 1 ชั่วโมง และเผาผนึกที่อุณหภูมิ 1,500๐C เปนเวลา 4, 8 และ 12 ชั่วโมง 
ตามลําดับ โดยใชอัตราใหความรอนและเย็นตัวที่ 5๐C ตอนาที ทําการศึกษาผลที่เกิดขึ้นตอสมบัติเชิงกลและสมบัติ
กายภาพของเซรามิกรูพรุน เชน คาความแข็งแกรงตอแรงกดอัด มอดูลัสของการแตกหัก ลักษณะและขนาดรูพรุนที่
เกิดขึ้นหลังจากการเผาผนึก โดยใชเครื่อง compressive test machine และกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสอง
กราด (SEM) โดยสมบตัิเชิงกลถูกเฉลี่ยสําหรับแตและสภาวะเปนจํานวน 10 ชิ้นงานเพื่อใหไดคาทางสถิติที่นาเชื่อถือ 
 
ผลและวจิารณ  
 รูพรุนของฟองน้ําขนาดใหญสมํ่าเสมอ (รูปที่ 1a) มีขนาดประมาณ 1-2 มิลลิเมตร รูพรุนเชื่อมติดกันเปน
รางแหอยางสม่ําเสมอ สําหรับฟองน้ําชนิดรูพรุนขนาดเล็กละเอียด (รูปที่ 1c) รูพรุนคลายเสนใยที่เชื่อมติดกันเปน
รางแห มีขนาดเล็กกวา 500 ไมโครเมตร เมื่อทําการเผาชิ้นงานที่เวลา 4 ชั่วโมงจะเห็นไดวามีเนื้อดินมาเกาะตามรู
นํามาซึ่งการแกรงตัวของชิ้นงานเซรามิก โดยที่รูป 1b แสดงการเกาะของเนื้อดินในบางพื้นที่คอนขางชัดเจนสําหรับ
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แมแบบที่เปนฟองน้ํารูขนาดใหญสมํ่าเสมอ และรูป 1d แสดงการเกาะของเนื้อดินหลังการเผาสําหรับแมแบบที่เปน
ฟองน้ํารูขนาดเล็กสม่ําเสมอ จากรูปที่ 1b และ 1d พบวาชิ้นงานมีการหดตัวอยางมากหลังจากการเผาเปนเวลา 4 
ชั่วโมง รูพรุนของเซรามิกมีขนาดที่เล็กกวาแมแบบตั้งตนกอนการเผาผนึก ซ่ึงเปนผลจากกระบวนการแกรงตัวของ
ชิ้นงานเซรามิก     ความแข็งแกรงตอแรงกดอัดแสดงดังรูปที่ 2 สําหรับเซรามิกรูพรุนขนาดเล็กละเอียดมีคา 2.75 MPa 
เมื่อเผาชิ้นงานเปนเวลา 4 ชั่วโมง แตมีคาลดลงอยางชัดเจนเมื่อเผาเปนเวลานานขึ้น โดยมีคา 1.36 และ 0.54 MPa 
สําหรับการเผาที่ 8 และ 12 ชั่วโมงตามลําดับ สําหรับเซรามิกรูพรุนขนาดใหญสมํ่าเสมอมีคาใกลเคียงกัน อยูระหวาง 
0.06-0.08 MPa  คามอดูลัสของการแตกหัก (ความเคนดัดโคง) แสดงในรูปที่ 3 พบวาเซรามิกรูพรุนขนาดเล็กละเอียด
มีคา 1.21, 0.15 และ 0.13 MPa เมื่อเผาเปนเวลา 4, 8 และ 12 ชั่วโมงตามลําดับ สวนเซรามิกรูพรุนขนาดใหญ
สมํ่าเสมอมีคาใกลเคียงกัน อยูระหวาง 0.02-0.03 MPa   เมื่อเปรียบเทียบเซรามิกรูพรุนทั้งสองขนาดพบวา ชิ้นงาน
เซรามิกรูพรุนที่ประกอบไปดวยโครงสรางที่มีรูพรุนขนาดเล็กเปนองคประกอบจะมีความแข็งแกรงตอแรงกดอัดและ
มอดูลัสของการแตกหักมากกวาเนื่องจากชิ้นงานมีจุดบกพรองหรือรูที่เปนชองวางขนาดเล็กกวาจึงทําใหแนวโนมใน
การแตกหักเปนไปไดยากวาชิ้นงานที่มีรูพรุนขนาดใหญกวา  สําหรับเซรามิกรูพรุนเล็กละเอียดพบวาระยะเวลาในการ
เผาผนึกมีผลอยางมากตอสมบัติเชิงกล อาจจะเนื่องมากจากวาเกิดการเกาะกลุมของบริเวณที่มีรูพรุนในเนื้อเซรามิก
ทําใหรูพรุนมีขนาดใหญกวาที่ควรจะเปน และอาจมีการกระจายตัวของรูพรุนไมสมํ่าเสมอ ทําใหออนไหวตอการ
แตกหักเมื่อไดรับแรงอัด 
 
บทสรุป 

เซรามิกรูพรุน (รูปที่ 1e) สามารถสังเคราะหไดโดยวิธีการเผาสลายฟองน้ําที่เปนแบบรองรับ โดยเซรามิกสา
มารถเตรียมไดจากวัตถุดิบราคาถูกที่หาไดในประเทศไทย การควบคุมลักษณะและขนาดของรูพรุนทําไดโดยการเลือก
ฟองน้ําตั้งตนที่มีรูพรุนที่เหมาะสม ระยะเวลาในการเผาผนึกและขนาดรูพรุนในเนื้อเซรามิกสงผลตอสมบัติเชิงกลและ
สมบัติทางกายภาพ การศึกษาครั้งนี้บงชี้กระบวนการที่งายสําหรับการผลิตในอุตสาหกรรมสําหรับประยุกตเปนวัสดุ
ตัวกรอง  
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รูปที่ 1 ภาพจากกลอง SEM ของช้ินงาน (a) ฟองน้ํารูพรุนขนาดใหญสม่าํเสมอ (b) เซรามิกรูพรุนจากฟองน้ําขอ a เผาผนึก 4 ช่ัวโมง 
(c) ฟองน้ํารูพรุนขนาดเล็กละเอียดสม่ําเสมอ (d) เซรามิกรูพรุนจากฟองน้าํขอ c เผาผนึก 4 ช่ัวโมง และ (e) ภาพกําลังขยายต่ําของ
ช้ินงานเซรามิกรูพรุนเตรียมจากฟองน้ํารูพรุนขนาดใหญสม่ําเสมอ เผาผนึก 4 ช่ัวโมง 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 
2 cm 

รูปที่ 2 คาความแข็งแกรงตอแรงกดอัดสําหรับเซรามิกรู
พรุนเล็กละเอียดและรูพรุนใหญสม่ําเสมอ เผาผนึกที่ 
1,500°C เปนเวลา 4, 8 และ 12 ช่ัวโมง 

รูปที่ 3 คามอดูลัสของการแตกหักสําหรับเซรามิกรู
พรุนเล็กละเอียดและรูพรุนใหญสม่ําเสมอ เผาผนึกที่ 
1,500°C เปนเวลา 4, 8 และ 12 ช่ัวโมง 



  

 
 
 
 
 
 
 

กลุม 5 Creative Education 
(หลักสูตร หรือ กระบวนการศึกษาที่ผลิตบุคคลที่เปนนักสรางสรรค) 
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Brain Based Learning (BBL): ทฤษฎีกราฟเบื้องตนและการประยุกต 
Brain based learning (BBL): introduction to graph theory and applications 
 
ภูชิต ภูชําน1ิ    
Puchit Puchumni1 
 
บทคัดยอ  

การนําทฤษฎีการเรียนรูแบบ  Brain Based Learning (BBL) มาใชในการจัดการเรียนการสอน ทฤษฎี
กราฟเบื้องตน โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชศักยภาพสมองอยางเต็มที่ เพื่อใหนักศึกษาสามารถสรางความรูของ
ตัวเอง เชื่อมโยงความรูจากฐานความรูเดิมที่เรียนรูอยางรูตัวและไมรูตัว มาพัฒนาเปนความคิดที่ซับซอนและ
สรางสรรคหรือนักศึกษากับผูสอนสรางความรูรวมกัน กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรม   ซึ่งแตกตางจาก
การเรียนการสอนในรูปแบบปกติ ที่อยูในรูปแบบของการสงผานขอมูลผานกระบวนการใหผูเรียนบันทึกคําสอน  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อใหทราบถึงปญหาการเรียนรูของนักศึกษาในวิชาทฤษฎีกราฟเบื้องตน และ
ศึกษาผลการเรียนรูของนักศึกษาในการประยุกตใชทฤษฎีกราฟ  ผลการศึกษา  นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร  ชั้นป
ที่  3  จํานวน 14  คน  เปนกลุมตัวอยางใชระยะเวลาในการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 / 2552 พบวา สภาพปญหาการ
เรียนรูของนักศึกษามี 2 สาเหตุคือ (1) ปญหาการเรียนรูที่มีเหตุมาจากปจจัยภายนอก ไดแก ส่ิงอํานวยความสะดวก
ระหวางการศึกษา หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และ (2) ปญหาการเรียนรูที่มีสาเหตุมาจากปจจัยภายใน ไดแก 
เจตคติ  ครอบครัว รางกายและจิตใจของผูเรียน ผลการประยุกตใชทฤษฎีพบวา นักศึกษาสามารถใชอัลกอริทึมของ 
Kruskul (Kruskul’s Algorithm),อัลกอริทึมของPrim(Prim’s Algorithm)และอัลกอริทึมของ Dijkstra (Dijkstra’s 
Algorithm) ในการกําหนดจุดหมายปลายทาง โดยสรางกรณีศึกษาเสนทาง ทาลอ-แกงเสี้ยน, จําลองการเดินทางใน
เขตเมืองกาญจนบุรีใหครบทุกสัญญาณไฟจราจรโดยใชนิยามของดีกรี, แนวเดิน, รอยเดิน, วิถี, แนวเดินเปด, รอยเดิน
เปด, แนวเดินปด, และวงจร, การหาระยะทางที่ส้ันที่สุดในการเดินทางทองเที่ยว, การจัดตารางสอบของมหาวิทยาลัย, 
การสมมติบทบาทการกําหนดสัญญาณไฟจราจรในตัวเมืองกาญจนบุรี    
คําสําคัญ : BBL, Brain Based Learning, ทฤษฏีกราฟเบื้องตน ประยุกตทฤษฏีกราฟ 
 
Abstract 

The applying of Brain Based Learning theory for teaching in the ‘The Basic of Graph Theory’ 
subject is aimed at encouraging learners to show the potential of their brains by creating their own 
concept knowledge before applying that knowledge to the more complex tasks either by themselves or 
under the supervision of their teachers. This way of learning is different from the usual way of learning, 
which only the lecturer can send the message or give the lecture to learners without any sign sending 
back from learners to confirm their understanding.   This research is aimed to study for what that might 
cause learners the problems on learning in the ‘The Basic of Graph Theory’ subject, and how well they 

                                                 
1 สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 71000 ประเทศไทย 
  Department of Mathematics, Faculty of Education, Kanchanaburi Rajabhat University, Kanchanaburi 71000, Thailand 
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can apply for what they have learned. The data investigation reveal that the subjects of the study were 14 
students in Mathematics Major and the data were collected in the first semester of academic year 2552. 
The results show that there are two main factors having an impact on their learning as a problem. These 
factors consist of (1) The outside factors of learners such as the provided facilities during the course, the 
curriculum, and the learning and teaching management, and (2) The inside factors of learners such as 
the attitude, the family, the physical body, and the mind of learners.The results of applying the graph 
theory in Brain based learning show that learners can apply Kruskul’s Algorithm, Prim’s Algorithm, and 
Dijkstra’s Algorithm to set the travelling destination for the case study of Thalohe-Kangsean route, to 
simulate the travelling in the area of Muang Kanchanaburi for all traffic light controls by applying the 
definition of degree, walk, trail, path, open walk, open trail,  close walk, close trail and circuit, to search 
for the shortest path for travelling, to set the university’s examination time table, and to simulate the role 
for controlling the traffic light in the area of Muang Kanchanaburi.  
Keywords :  BBL, Brain Based Learning, Introduction to Graph Theory, The applying of graph theory 
 
คํานําและวัตถุประสงค 
 กระบวนการเรียนการสอนในรั้วมหาวิทยาลัยของไทย  ในปจจุบันพบวา  คุณภาพของนักศึกษา  และ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาออกมานั้น   เปนส่ิงที่สังคมตั้งคําถามอยางมาก  ไมวาจะเปนคุณภาพทางวิชาการ   
คุณภาพการเรียนรู  การใชชีวิตประจําวัน  โดยสภาพปญหาการเรียนรูของนักศึกษา  โดยรวมแลวมีทั้งที่มาจากปจจัย
ภายนอกและปจจัยภายในของตัวนักศึกษาเอง   ปญหาที่มาจากปจจัยภายนอก  เชน  การจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบปกติ   โดยการบรรยายหนาชั้นเรียน   แมบางครั้งผูสอนใชส่ือการสอน  เชน  Power  Point  หรือเอกสาร
ประกอบคําสอน  ก็จะสรางความสนใจใหกับผูเรียนไดเพียงระยะเวลาหนึ่ง  และจะลดความสนใจลงตามจํานวน
ชั่วโมงของการบรรยายวิชานั้น ๆ  วิธีการเชนนี้  ประสิทธิภาพการเรียนรูของนักศึกษาจึงขึ้นอยูกับความสามารถของ
ผูสอนเพียงฝายเดียว ในการถายทอดความรูที่อยูในรูปแบบของการสงผานขอมูล  ผานกระบวนการใหผูเรียนบันทึก
คําสอนและอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา   เปนปญหาที่มาจากปจจัยภายในของนักศึกษาเอง  เชน  
การขาดความรับผิดชอบตอตนเอง  ปญหาครอบครัว  ความพรอมของรางกายและจิตใจ 
 การเรียนรูแบบ  Brain Based Learning เปนการจัดการเรียนรูแบบสองทาง โดยใชศักยภาพของสมอง
ผูเรียนอยางเต็มที่ โดยการนําทฤษฎีไปสูการประยุกตใชทฤษฎี โดยผูเรียนดวยการสรางผลงานที่อาจอยูในรูปของ
โครงงานหรือนวัตกรรม เพื่อใชในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใชสมองของผูเรียนเปนฐานในการเรียนรู 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาการเรียนรูของนักศึกษาในวิชาทฤษฎีกราฟเบื้องตน 
2. เพื่อศึกษาผลการเรียนรูของนักศึกษาในการประยุกตใชทฤษฎีกราฟ 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

ในงานวิจัยนี้ไดทําการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน  จากวิธีปกติมาใชวิธี  Brain  Based  Learning  ในการ
เรียนการสอนวิชาทฤษฎีกราฟเบื้องตนของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร ชั้นปที่  3  จํานวน 14  คน  คณะครุศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีลําดับขั้นตอน และองคประกอบในการจัดการเรียนรู  ดังนี้ 

1.  ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน (Classroom Dynamic) จากความสามารถในการเรียนรูที่แตกตาง
กันของนักศึกษา   ที่บางคนมีสมาธิในการเรียนรูสูง   บางคนตองสรางแรงจูงใจอยางมาก    เพื่อกระตุนใหเกิดความ
ใฝรู แมจะอยูในวันเดียวกัน และวิชาที่เรียนเปนวิชาใหม   แตก็มีความเชื่อมโยงในพื้นฐานความรู   ดังนั้นจึงตองมีการ
กระตุนความรูเดิมโดยคํานึงถึงพื้นฐานความรูเดิม 

2.  การจัดวางบริบท  (Setting the context) ในขั้นนี้เปนการวางวัตถุประสงคการเรียนรู และความคาดหวัง
ของบทเรียนที่ตองการใหนักศึกษาทุกคนมีบทบาทรวมกันในการเรียน 

3.  การใหความรู  (Knowledge)  เนื้อหาในวิชาทฤษฎีกราฟเบื้องตนมีเนื้อหาที่คอนขางซับซอน หลากหลาย 
ตองมีการพิสูจน (Proof) ที่เปนลําดับขั้นตอน ซึ่งตองมีวิธีการใหความรูในหลากหลายรูปแบบ   ทั้งการสอนทางตรง 
(Direct Teaching) การสรางแบบจําลอง   (Simulation) การสมมติบทบาท (Role play)   พรอมทั้งชี้ใหเห็นถึง
ความสําคัญของคณิตศาสตรที่แฝงอยูในศาสตรตาง ๆ วามีประโยชนตอวิชาชีพและมีความสําคัญในชีวิตประจําวัน
อยางไร เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนรู 

4.  การทดสอบตามทฤษฎี (Hypothesis)   ในขั้นตอนนี้เปนการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาตามทฤษฎี 
5.  ทฤษฎีสูการประยุกตใชทฤษฎี (Theorem Applying) ขั้นตอนนี้ผูเรียนจะเปนผูดําเนินการจากทฤษฎีสู

การประยุกตใชทฤษฎี ดวยการสรางผลงานที่อาจอยูในรูปของโครงงานหรือนวัตกรรม โดยมีครูผูสอนเปนที่ปรึกษา 
6.  การนําเสนอและอภิปรายผล(Presentation and Interpretation) ขั้นตอนนี้ผลงานจากการประยุกตใช

ทฤษฎีของนักศึกษา จะถูกนําเสนอหนาชั้นเรียน โดยเพื่อนรวมชั้นเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูในมุมมองของแตละบุคคลไดอยางอิสระ ซึ่งสงผลใหเกิดการยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตาง ทั้ง
ยังเกิดการพัฒนาความชาญฉลาดในดานมนุษยสัมพันธระหวางบุคคลอีกดวย 

 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาพบวา  1.สภาพปญหาการเรียนรูของนักศึกษา  มี  2  สาเหตุประกอบไปดวย   
1.1 ปญหาการเรียนรูที่มาจากปจจัยภายนอก  ประกอบไปดวย   

1.1.1 ส่ิงอํานวยความสะดวกระหวางการศึกษา  ซึ่งบางสวนมีมากเกินไป  เชน  ขอมูลจาก  Internet 
ที่ไมมีการยืนยันความถูกตองของขอมูล   และบางสวนมีนอยเกินไป เชน ตําราที่เกี่ยวของกับทฤษฎีกราฟในหองสมุด
มีนอย ไมเพียงพอสําหรับการคนควา 

           1.1.2 หลักสูตรการเรียน   ในภาคเรียนที่ 1 / 2552  นักศึกษาไดลงทะเบียน 6 – 8 วิชา ซึ่งเนื้อหาบาง
รายวิชา ยากตอการเขาใจโดยเนื้อหาอยูแลว ทําใหเกิดการโนมเอียงในการสนใจ 

            1.1.3 การจัดการเรียนการสอน  ผูสอนเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา  หากผูสอน
มีความเขมงวด นักศึกษาก็ใหความยําเกรงและสนใจการเรยีนมากขึ้น หรือ เกิดปฏิกิริยาในดานลบโดยนักศึกษา
พยายามหลบหลีกผูสอน ในกรณีที่ผูสอนวางตัวเปนกันเองกับนักศึกษา ทําใหนักศึกษากลาแสดงออก  เกิดการกลา
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คิด  กลาถาม  กลาตอบ  แตในอีกมุมหนึ่งก็เกิดการไมเอาใจใส  ไมสนใจเรียน  ขาดความรับผิดชอบในงานที่ไดรับ
มอบหมาย 

1.2 ปญหาการเรียนรูที่มีสาเหตุมาจากปจจัยภายใน ไดแก เจตคติในการเรียน ครอบครัวที่มีรากฐานทาง
วัฒนธรรมที่แตกตางกัน   สมาธิในการเรียน   รางกายและจิตใจของผูเรียน   เปนผลทั้งทางตรงและทางออมในการ
เรียนรู 

2. ผลการเรียนรูของนักศึกษาในการประยุกตใชทฤษฎีกราฟพบวานักศึกษาสามารถใชKruskul’s Algorithm,  
Prim’s  Algorithm  และ  Dijkstra’ s  Algorithm  ในการหาระยะทางที่ส้ันที่สุด  (Shorted  part)  ในการกําหนด
จุดหมายปลายทางโดยสรางกรณีศึกษา  ทาลอ – แกงเสี้ยน, จําลองการเดินทางในเขตเมืองกาญจนบุรีใหครบทุก
สัญญาณไฟจราจร  โดยใชนิยามของดีกรี  (Degree)  แนวเดิน  (walk)  รอยเดิน  (trail)  วิถี  (Part)  แนวเดินเปด  
(Open  walk)  รอยเดินเปด  (Open  trail)  แนวเดินปด  (Closed  walk)  และวงจร  (Circuit)  การสมมติบทบาทการ
กําหนดสัญญาณไฟจราจรในตัวเมืองกาญจนบุรี  การจัดตารางสอบของมหาวิทยาลัย 

 
ตัวอยางงานการเรียนรูแบบ  Brain Based Learning   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 รูปที่ 1 แบบจําลองเสนทางในเขตเมืองกาญจนบุรี                                   รูปที่ 2 แบบจําลองในรูปกราฟที่ไมสมบูรณ                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 แบบจําลองเสนทางแกงเสี้ยน- หัวนา                             รูปที่ 4 หา Shorted part ดวย Dijkstra’ s  Algorithm   
 

แบบการจัดตารางสอบของของมหาวิทยาลัยโดยการประยุกตใชทฤษฎีกราฟ 
สมมติมีวิชาตาง ๆ  10 วิชาที่ตองจัดสอบดังนี้ คือกระบวนการจัดการเรียนรู (A), การออกแบบเว็บไซต (B) 

 การวิเคราะหกลุมสาระการเรียนรู  (  C), จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา (D)   
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ภาษาอังกฤษสําหรับครูคณิตศาสตร (E),ประสบการณวิชาชีพครู 1 (F ) , พีชคณิตระดับมหาลัย  (  G  ) ,                        
พีชคณิตนามธรรม  ( H ), พีชคณิตเชิงเสน  ( I ) ,สถิติเพื่อการวิจัย ( J ) 

ในเทอมหนึ่งมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาตาง ๆ ดังตอไปน้ี   A B C D,   A B E G,    B C E H,    C H I J,   
C F G H,   D E G I,   D H I J,   H A B F 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 การประยุกตใชทฤษฎีกราฟในการจัดตารางสอบ 
โดยวิธีของเวลซ และพาเวลล โดยใชตารางเพื่อใหเห็นชัดเจนไดดังนี้ 
 

V H C D G A B E I F J 
ดีกรี 9 9 8 8 7 7 7 6 5 4 
คาบ 1 2 3 4 5 6 7 5 3 4 

 
จํานวนคาบของกราฟคือ  7 คาบ กลาวโดยสรุปวาเพื่อไมใหมีการสอบซ้ําซอน จะตองแบงการสอบออกเปน   

6 คาบ ดังนี้ 
คาบ  1 พีชคณิตนามธรรม     
คาบ  2  การวิเคราะหเนื้อหากลุมสาระการเรียนรู 
คาบ  3 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา       ประสบการณวิชาชีพครู 1 
คาบ  4 พีชคณิตระดับมหาลัย     สถิติเพื่อการวิจัย 
คาบ  5 กระบวนการจัดการเรียนรู    พีชคณิตเชิงเสน 
คาบ  6 การออกแบบเว็บไซต 
คาบ  7 ภาษาองักฤษสําหรับครูคณิตศาสตร 
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3.50-4.00

3.00-3.49
2.50-2.99

2.00-2.49

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                รูปที่ 6 GPA รวม                                                                           รูปที่ 7 GPA ภาค 1/2552                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 ผลการเรียนทฤษฎีกราฟเบื้องตน ภาค 1/2552 

 
สรุป 

การนําทฤษฎีการเรียนรูแบบ  Brain  Based  Learning  (BBL)  มาใชในการจัดการเรียนการสอน  โดยเปด
โอกาสใหผูเรียนไดใชศักยภาพสมองอยางเต็มที่  เพื่อใหนักศึกษาสามารถสรางความรูของตัวเอง  เชื่อมโยงความรู
จากฐานความรูเดิมที่เรียนรูอยางรูตัวและไมรูตัว  มาพัฒนาเปนความคิดที่ซับซอน และสรางสรรคหรือนักศึกษากับ
ผูสอนสรางความรูรวมกัน  กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรม   จากเดิมที่นักศึกษาใหความสนใจในวิชา
ทฤษฎีกราฟเบื้องตนในชวงเวลาสั้น ๆ มาสนใจใครเรียนรู  มีเหตุและผลในการสรางคําถามและตอบคําถาม   ยอมรับ
ความคิดเห็นเชิงวิพากษ  แลกเปลี่ยนเรียนรูในมุมมองที่ตางกัน 
 
คําขอบคุณ 

ขอขอบพระคุณคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สําหรับทุนอุดหนุนการวิจัย        จนทําให
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี 

3.50- 4.00

3.00-3.49

2.50-2.99

2.00-2.49
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ขอกราบขอบพระคุณ  ศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ  รัตนประเสริฐ  แหงภาควิชาคณิตศาสตร  คณะ
วิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ครูตนแบบผูเปนแรงบันดาลใจในการประยุกตใชคณิตศาสตรในงานประจําและ
งานวิจัยฉบับนี้ 

ขอขอบคุณ คุณมยุรี  สิงหธงยาม และคุณอิงอร  สุทัศน ที่เอื้อเฟอขอมูลและมิตรภาพที่มีใหกัน 
ขอขอบคุณนักศึกษาชั้นปที่  3  (1 / 2552)  สาขาวิชาคณิตศาสตร  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี  สําหรับการสรางสรรคความรูรวมกัน 
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การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีตอ
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญผานโครงการคลินิกหมอ
ภาษาอังกฤษ 
Satisfactory evaluation of the management science students, Silpakorn University to 
student centered learning activities by using the English Clinic 
 
ทรัพยศิริ คุมทองมาก1 
Sapsiri Khumthongmak1 
    
บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญผานโครงการคลินิกหมอภาษาอังกฤษ จากนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 50 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ และคาเฉลี่ย ผลการประเมินพบวา 
ผูเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจกิจกรรมดังกลาวเพราะทําใหผูเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
เพิ่มเติมนอกเหนือจากการฟงบรรยายในชั้นเรียน กอใหเกิดความรูสึกที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษและมีความกลาที่
จะพูดกับเจาของภาษา 
คําสําคัญ : การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คลินิกหมอภาษาอังกฤษ 
 
Abstract 
 The purpose of this study was to investigate the Student Centered learning activities in the first 
semester of the academic year 2009 for Management Science Students by using the English Clinic 
project. The instrument of this study was the questionnaire about students’ satisfaction. The percentage 
and the means were used for statistical study. At the end of the term, the satisfactions of the students to 
those activities were evaluated by using questionnaires. Most students were satisfied with those activities 
because they gained more English skills apart from listen to lecture in classroom. The students have 
positive thinking in learning English and were encouraged to speak to native speakers. 
Keywords : Student Centered Learning, English Clinic 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ไดกลาวไววา การ
จัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคน มีความสามารเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญ

                                          
1 คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี 76120 ประเทศไทย 
  Faculty of Management Science, Silpakorn University, Petchaburi 76120, Thailand 
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ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 24
เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีการฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ สถานการณ 
และการประยุกตความรูมาใช เพื่อปองกันและแกไขปญหา มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียน ไดเรียนรูจากประสบการณจริง
ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหผูสอน
สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมส่ือการเรียนและอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความ
รอบรู ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันแหลงวิทยาการประเภทตางๆ และมาตรา 30 ที่กําหนดใหสถานศึกษา
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่
เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการ ศึกษาแหงชาติ,2542) 

 
อินทิรา ศรีประสิทธิ์(2552) กลาววาการสอนภาษาอังกฤษดวยกรอบของทฤษฎีใหมนี้ วิธีที่สอนอานที่ไดผล

ที่สุดจะตองประกอบดวยการปูพื้นฐาน 3 อยาง คือ 
1) การเทรนหูใหรูจักหนวยเสียงทุกเสียงของภาษาอังกฤษ (phonemic awareness) อยางถูกตอง เพื่อ

เตรียมพรอมการเรียนโฟนิคสตอไป 
2) การฝกโฟนิคส (phonics) ดวยโปรแกรมฝกที่มีประสิทธิผล ที่สรางเสนใยสมองใหเกิดการพัฒนาทักษะใน

การถอดรหัสตัวอักษรเปนเสียง (decoding) อยางอัตโนมัติและอยางถาวร 
3) การใชวิธีการของการสอนอานเปนคํา (whole word method) หรือ  whole language  โดยหลังจากที่ได

เรียนรูเคล็ดลับในการถอดรหัสดังในขอ 1 และ 2 และ ฝกจนชํานาญแลว ควรนําความรูมาใชในการฝกภาคปฎิบัติจริง 
เชนในการอานดังๆ บทอานตางๆ ที่มีเนื้อหาที่ตอเนื่องและหลากหลายไมวาจะเปน นิทาน สารคดี ขาว บทความ ซึ่ง
ระบบการสอนอานเปนคํามักนิยมใชในยามปกติ  โดยใหมีการควบคุมการใชคําศัพท(controlled vocabulary) ให
เหมาะกับระดับชั้นเรียนของผูเรียน  และถาผูเรียนอานภาษาอังกฤษมากขึ้นเทาใดโอกาสที่เขาจะเขียนเกงก็จะมีมาก
ขึ้นเทานั้น 

 
ในที่นี้ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษที่รวมการพัฒนาทุกทักษะแบบใหม ที่เนนขั้นตอนจากลางไปบนและ

ไมไดทิ้งทวนการสอนอานเปนคําแต จะรวมทั้งสองวิธีสอนเขาดวยกัน โดยเนนการสอน PA & Phonics เปนพื้นฐานใน
การอานที่นํามาซึ่งความสําเร็จ (foundation for reading success )ซึ่งสองสวนนี้เปนสวนที่ขาดหายไปในระบบ
(missing link) การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของคนไทย เพราะหลักสูตรทั้งสองยังไมไดเปนหลักสูตรภาคบังคับของ
กระทรวงศึกษาธิการไทยเหมือนในสหรัฐฯ อังกฤษ ออสเตรเลีย แคนาดา ฯลฯ ทําใหการสอนตองทําในรูปแบบของ
การสอนแทรก หรือ เสริม (intervention) เพื่อซอมสวนที่ขาดหายไปของระบบที่กําลังสอนในปจจุบัน  ในสหรัฐฯ การ
สอนเสริมมักทําโดย คลินิคสอนอาน หรือ พูด (speech & reading clinic) หรือ คลินิกหมอภาษาอังกฤษ( Literacy 
Clinic or English Clinic ) ทั้งใน และนอกสถานศึกษา  

 
การจัดการเรียนการสอนที่มีเฉพาะการบรรยายในชั้นเรียน อาจไมเพียงพอที่จะทําใหผูเรียนพัฒนาทักษะ

และความรูที่เรียนมาไดอยางเต็มที่รวมทั้งไมเกิดความเคยชินที่จะสนทนากับเจาของภาษา การจัดโครงการกิจกรรม
การเรียนการสอนเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน โครงการ English Clinic ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 ซึ่งโครงการ 
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English Clinic นั้นเปดใหบริการในวันจันทรถึงวันพฤหัสบดีตั้งแตเวลา 16.40 น. ถึงเวลา 18.30 น. ซึ่งเปดบริการ
ใหแกนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการทุกชั้นปไดเขาใชบริการเพื่อที่จะเปนแนวทางในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะ
ทางดานภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น เพื่อใหเกิดการพัฒนาของโครงการ English Clinic ที่ดียิ่งขึ้นตอไปในอนาคต ดังนั้น
ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญผานโครงการ English Clinic 
และทําการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมดังกลาว 
  

โครงการ English Clinic นี้จะทําหนาที่บําบัดรักษาแบบสอนเสริมดานทักษะการ ฟง พูด ใหแกผูเรียน ที่อยู
ในสถานศึกษา ดวยอาจารยเจาของภาษา ที่เนนการฝกโดยใชผูเรียนเปนศูนยกลาง อันเปนการเรียนรูตามอัธยาศัย 
เปดโอกาสใหผูไดพูดคุยซักถาม ปรึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษตามความสนใจและสมัครใจของนักศึกษา โดยมิไดเปน
การบังคับผูเรียนใหเขารวมกับกิจกรรมโดยกิจกรรมนี้ไมมีผลตอเกรดในรายวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

 
งานวิจัยชิ้นนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีตอรูปแบบ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญผานโครงการ English Clinic แลว ยังใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงรูปแบบโครงการ English Clinic ในภาคการศึกษาถัดไป 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

กลุมตัวอยางในการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ คือนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 50 คน ที่เขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนผาน
โครงการ English Clinic ภายหลังจากเขารวมกิจกรรมโครงการแลวปลายภาคการศึกษาจะมีการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมในปลายภาคการศึกษา ใชแบบสอบถามวัดระดับความเห็น ซึ่งระดับความเห็นของ
นักศึกษาใชแบบลิเคอรท (Likert) ซึ่งเปนมาตราประเมินคา (Rating scale) กําหนดไว 5 ระดับ ดังนี้ 

5 หมายถึง มากที่สุด 
4 หมายถึง มาก 
3 หมายถึง ปานกลาง 
2 หมายถึง นอย 
1 หมายถึง นอยที่สุด 
โดยแปลความหมายคาเฉล่ียระดับของความคิดเห็นของนักศึกษาตามแนวทางของประคองกรรณสูตร 

(2535:77) ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง 
ระดับความคิดเห็น มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง 
ระดับความคิดเห็น มาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง 
ระดับความคิดเห็น ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง 
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ระดับความคิดเห็น นอย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง 
ระดับความคิดเห็น นอยที่สุด 
ทําการวิเคราะหผลโดยใชสถิติรอยละของความถี่ และคาเฉล่ียคะแนนความสําคัญที่เปรียบเทียบกับคะแนน

เต็ม 5 ดวยโปรแกรม Microsoft Excel 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพบวา 

1. เมื่อนําระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอที่มีตออาจารยเจาของภาษา สําหรับเสริมการเรียนดวย
กิจกรรมโครงการ English Clinic ของกลุมตัวอยางจํานวน 50 คน มาคํานวณเปนคารอยละ คาเฉลี่ย พรอมกับเรียง
อันดับไดผลดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงระดับความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญผานโครงการคลินิกหมอภาษาอังกฤษ ดานอาจารยเจาของภาษาจํานวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามมี  50 
คน คาที่แสดงคือจํานวนผูตอบคาในวงเล็บคือรอยละของจํานวนผูที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดและตัวอักษรเอนคือ
คะแนนความสําคัญที่เปรียบเทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

5 4 3 2 1 
หัวขอที่ประเมิน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
คาเฉลี่ย 

คาระดับ
การ
ประเมิน 

อันดับที ่

10 35 3 1 1 
(20.00) (70.00) (6.00) (2.00) (2.00) 

ใหคําแนะนําและตอบ
ขอซักถามอยาง
ชัดเจน 1.00 2.80 0.18 0.04 0.02 

4.04 มาก 3 

35 5 4 5 1 
(70.00) (10.00) (8.00) (10.00) (2.00) ความกระตือรือรนใน

การใหคําปรึกษา 
3.50 0.40 0.24 0.20 0.02 

4.36 มาก 2 

45 2 1 1 1 

(90.00) (4.00) (2.00) (2.00) (2.00) ความมีอัธยาศัยและ
ยิ้มแยมแจมใส 

4.50 0.16 0.06 0.04 0.02 

4.78 มากที่สุด 1 

คาระดับเฉลี่ย 4.39 มาก  

 
2. เมื่อนําระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอที่มีตอความสําคัญของประโยชนที่ผูเรียนไดรับในการเขา

รวมโครงการ English Clinic ของกลุมตัวอยางจํานวน 50 คน มาคํานวณเปนคารอยละ คาเฉลี่ย พรอมกับเรียงอันดับ
ไดผลดังตารางที่ 2 



 บทความวิจัยและงานสรางสรรค :  
ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 3 

28-29 มกราคม 2553  มหาวิทยาลัยศิลปากร สนามจันทร 

P-244

ตารางที่ 2 แสดงระดับความสําคัญของประโยชนที่ผูเรียนไดรับในการเขารวมโครงการ English Clinic จํานวน
นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามมี 50 คน คาที่แสดงคือจํานวนผูตอบคาในวงเล็บคือรอยละของจํานวนผูที่ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดและตัวอักษรเอนคือคะแนนความสําคัญที่เปรียบเทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

5 4 3 2 1 ประโยชนที่ผูเรียน
ไดรับในการเขารวม
โครงการ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

คาเฉลี่ย 
คาระดับ
การ
ประเมิน 

อันดับที ่

25 10 7 5 3 
(50.00) (20.00) (14.00) (10.00) (6.00) ทําใหฟงภาษาอังกฤษ

เขาใจมากขึ้น 
2.50 0.80 0.42 0.20 0.06 

3.98 มาก 3 

25 5 3 5 12 
(50.00) (10.00) (6.00) (10.00) (24.00) 

สามารถนําความรูที่
ไดรับมามา
ประยุกตใชไน
ชีวิตประจําวนัได 2.50 0.40 0.18 0.20 0.24 

3.52 มาก 5 

35 15 0 0 0 
(70.00) (30.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

ทําใหเกิดการคนควา
ดานภาษาอังกฤษ
เพิ่มขน 3.50 1.20 0.00 0.00 0.00 

4.70 มากที่สุด 1 

37 5 3 3 2 

(74.00) (10.00) (6.00) (6.00) (4.00) 
เกิดความกลาที่จะ
สนทนากับเจาของ
ภาษา 

3.70 0.40 0.18 0.12 0.04 

4.44 มาก 2 

20 15 5 5 5 

(40.00) (30.00) (10.00) (10.00) (10.00) 

นักศึกษาสามารถ
ประยุกตความรูที่
ไดรับรวมกับวิชากับ
วิชาภาษาอังกฤษใน
ชั้นเรียนได 2.00 1.20 0.30 0.20 0.10 

3.80 มาก 4 

คาระดับเฉลี่ย 4.09 มาก  

 
สรุป 

ในการศึกษาความเหมาะสมรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญผานโครงการ
คลินิกหมอภาษาอังกฤษ(English Clinic) ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจใน
กิจกรรมของโครงการสําหรับระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอตออาจารยเจาของภาษา อยูในระดับพึงพอใจ
มากในประเด็นความมีอัธยาศัยและยิ้มแยมแจมใส มีคาเฉลี่ยสูงสุดซึ่งเปนส่ิงที่ดีทําใหนักศึกษากลาที่จะเขาไปพูดคุย
ส่ือสารกับเจาของภาษาและพบวาผูเรียนมีความพึงพอใจในดานประโยชนที่ผูเรียนไดรับในการเขารวมโครงการ 
English Clinic ในประเด็น“ทําใหเกิดการคนควาดานภาษาอังกฤษเพิ่มขน” มีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับมากที่สุด
แสดงใหเห็นวาผูเรียนมีอิสระในการคิด ผูเรียนมีการจัดการเรียนรูโดยผูเรียนนําตนเอง(Self-Directed Learning) จาก
ส่ิงที่บงชี้คือผูเรียนมีการแสวงหาแหลงความรู(Learning resources) โดยการคนควาดวยตนเอง  
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แตในประเด็น "นักศึกษาสามารถประยุกตความรูที่ไดรับรวมกับวิชากับวิชาภาษาอังกฤษในชั้นเรียนได" เปน
สวนที่จะตองปรับปรุงใหดีขึ้น เนื่องจากไดคะแนน-เฉล่ียระดับความพึงพอใจในสวนนี้นอยกวาขออื่นๆ 
 
คําขอบคุณ 

ผูวิจัยไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากผูเรียนและคณาจารยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดนี้ไปปรับปรุงโครงการ English Clinic และปรับปรุงการทําแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผูเรียนตอกิจกรรมการเรียนการสอนในโครงการอื่นๆ 
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Phonemic awareness & Phonics ตามดวยการสอนอานเปนคํา (whole language) เพื่อแกปญหา
อาการภาษาอังกฤษบกพรอง (dyslexia) ของคนไทย เสนอ วันประชุมนานาชาติ ของ UNESCO-
APEID และในงานมหกรรมวันครูโลก ครั้งที่ 12 วันที่ 24-26 มีนาคม 2552 (English session) 
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การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ําที่มีตอรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในรายวิชาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเพื่อการจัดการทรัพยากรทางน้ํา 
An evaluation on students’ satisfaction of student centered learning activities of the aquatic 
animal production technology students in geographical information system for aquatic 
resource management course 
 
พิสิษฐ สุวรรณแพทย1 
Phisit Suvarnaphaet1 
    
บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการทรัพยากรทางน้ําจากนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตสัตวน้ําจํานวน 15 คน ประกอบดวยการบรรยาย การทดลองในหองปฏิบัติการ การสรุปปฏิบัติการการ
บรรยายยอยโดยนักศึกษาและการทํากรณีศึกษาปญหาโลกรอน โดยการประเมินผลผูเรียนในแตละกิจกรรม เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถามความพึงพอใจ ของผูเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ และคาเฉลี่ย 
ผลการประเมินพบวา ผูเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมากกับกิจกรรมเหลานี้เพราะกิจกรรม
ดังกลาวทําใหผูเรียนไดรับความรูมากขึ้นนอกเหนือจากที่ฟงบรรยายในชั้นเรียน 
คําสําคัญ : การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการทรัพยากรทางน้ํา 
 
Abstract 
 The purposes of this study was to investigate the Students' Satisfaction of Student Centered 
learning activities in Geographical Information System for Aquatic Resource Management Course for the 
Aquatic Animal Production Technology Students included laboratory experiments, lab conferences, 
student mini lectures and Case-Based Learning. At the end of the course, the satisfactions of the 
students to those activities were evaluated by using questionnaires. The instrument of this study was the 
questionnaire about students’ satisfaction. The percentage and the means were used for statistical study. 
At the end of the course, the satisfactions of the students to those activities were evaluated by using 
questionnaires. Most students satisfied at a very satisfied level with those activities because they got to 
explore more interesting knowledge. 
Keywords : Student Centered Learning, Geographical Information System for Aquatic Resource 
Management 

                                          
1 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลยัศลิปากร เพชรบุรี 76120 ประเทศไทย 
  Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology, Silpakorn University, Petchaburi 76120, Thailand 
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คํานําและวัตถุประสงค 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ไดกลาวไววา การ

จัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคน มีความสามารเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 24
เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีการฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ สถานการณ 
และการประยุกตความรูมาใช เพื่อปองกันและแกไขปญหา มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียน ไดเรียนรูจากประสบการณจริง
ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหผูสอน
สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมส่ือการเรียนและอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความ
รอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจาก
ส่ือการเรียนการสอน และแหลงวิทยาการประเภทตางๆ และมาตรา 30 ที่กําหนดใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนใน
แตละระดับการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการ ศึกษาแหงชาติ,2542) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ไดจัดการเรียนการสอนวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการทรัพยากรทางน้ํา
(711463 : GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM FOR AQUATIC RESOURCE MANAGEMENT) ซึ่งอยู
ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพเลือกของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา 
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2549) จํานวนหนวยกิต 3(2-3-4) ในภาคการศึกษาที่ 2 สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตวน้ําที่ผานวิชาบังคับกอน : 711 361 นิเวศวิทยาแหลงน้ํา ซึ่งนักศึกษาจะไดเรียนในเนื้อหา การแผนที่พื้นฐาน 
องคประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและขอมูลอางอิงพิกัด การนําเขาขอมูลประเภทราสเตอรและเวคเตอร 
ฟงกชั่นการวิเคราะหในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การจัดการขอมูล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบหลายตัวแปร 
การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการแหลงน้ําผิวดินและชายฝง แบบจําลองทางสิ่งแวดลอมและ
การประเมินความเสี่ยง โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนประกอบดวยการบรรยาย จํานวน 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
และปฏิบัติการ 3 ชั่วโมงตอสัปดาห ตามคูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2552 ของคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร แตการจัดการเรียนการสอนที่มีเฉพาะการบรรยายนั้น อาจจะไมสามารถ
ทําใหผูเรียนวิเคราะหความรูที่ไดเรียนไปอยางเต็มที่ รวมทั้งไมสามารถบูรณาการความรูที่เรียนรวมกับความรูจากวิชา
อื่น ซึ่งสงผลเสียตอระบบการเรียนรูและการประกอบวิชาชีพในอนาคต ดังนั้นผูวิจัยจึงไดจัดรูปแบบการเรียนการสอน
โดยสอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเพิ่มขึ้น และทําการประเมินผูเรียนหลังจากการทํา
กิจกรรมเหลานั้น 

งานวิจัยชิ้นนี้  มีวัตถุประสงค เพื่อที่จะศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการผลลิตสัตวน่ําตอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญในวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการทรัพยากรทางน้ําแลว นอกจากนี้ขอมูลที่ไดจากงานวิจัยชิ้นนี้
ยังใชเปนขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิชาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการทรัพยากรทางน้ํา ในภาคการศึกษาถัดไป รวมทั้งนําไปพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆของผูสอนดวย 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
กลุมตัวอยางในการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ คือนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเพื่อการจัดการทรัพยากรทางน้ํา(711463 : GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM FOR 
AQUATIC RESOURCE MANAGEMENT) ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2551 จํานวน 15 คน เขารวมกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีการแบงกลุมโดยใหนักศึกษาทั้งหมดจัดกลุมกันเองใหไดจํานวน 5 
กลุม กลุมละ 3 คน หลัง จากการทํากิจกรรมทุกกิจกรรมแลว จะมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอแต
ละกิจกรรมในปลายภาคการศึกษา และทําการวิเคราะหผลโดยใชสถิติรอยละของความถี่ และคาเฉลี่ยคะแนน
ความสําคัญที่เปรียบเทียบกับคะแนนเต็ม 5 ดวยโปรแกรม Microsoft Excel 
 
กิจกรรมการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประกอบดวย 

1. การทดลองในหองปฏิบัติการ ในที่นี้หองปฏิบัติการดังกลาวเปนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรโดยให
นักศึกษาทาํการทดลองสรางแบบจําลองและวิเคราะหขอมูลแหลงน้ําดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ทําโดยอาจารย
ผูสอนอธิบายหลักการ วิธีการทดลองการอานและวิเคราะหผลหนาชั้นเรียนกอนวันทําปฏิบัติการจริง เพื่อใหผูเรียน
กลับไปทบทวนและหาขอมูลที่เกี่ยวของเพิ่มเติมจากนั้นผูเรียนจะลงมือทําปฏิบัติการจริงในหองปฏิบัติการ ซึ่งจะมีการ
สอบยอยในหองปฏิบัติการกอนหรือหลังการทําปฏิบัติการ ผูเรียนทํารายงานผลการทดลองสงอาจารยที่รับผิดชอบ 
สวนการทดสอบความรูดานปฏิบัติการ และการทดสอบทักษะ กําหนดทดสอบในปลายภาคการศึกษา โดยกําหนด
คะแนนกิจกรรมทั้งหมดรอยละ 40 

2. การสรุปปฏิบัติการ (Lab Conferences) ทําโดยใหตัวแทนผูเรียนจากกลุมที่จัดกันเองจับฉลากหัวขอ
ปฏิบัติการจํานวน 15 หัวขอ และนําเสนอหนาชั้นเรียนหัวขอละไมเกิน 20 นาที โดยนําเสนอหลักการ วิธีการทดลอง 
การอาน และวิเคราะหผล และการตอบคําถามทายบทจากนั้นจะเปนการตอบคําถามที่อาจารยผูสอนและผูเรียนอื่น
ซักถาม กิจกรรมนี้จัดขึ้นในปลายภาคการศึกษากอนกําหนดวันทดสอบความรูดานปฏิบัติการ คะแนนกิจกรรมสวนนี้
คิดรวมอยูในกิจกรรมการทดลองในหองปฏิบัติการ 

3. การบรรยายยอยโดยนักศึกษา (Student Mini Lectures) ทําโดยอาจารยผูสอนกําหนดหัวขอที่เปนเรื่องที่
นารู ควรรู และตองรู จํานวน 15 หัวขอ และใหตัวแทนผูเรียนจากกลุมที่จัดกันเองจับฉลากหัวขอ จากนั้นผูเรียนจะใช
เวลาเตรียมงานประมาณ 2 สัปดาห โดยมีการปรึกษาอาจารย 1-2 ครั้งและนําเสนอหนาชั้นเรียนหัวขอละไมเกิน 20 
นาที จากนั้นจะเปนการตอบคําถามที่อาจารยผูสอนและผูเรียนอื่นซักถามและการทดสอบความรู กิจกรรมนี้จัดขึ้นใน
ปลายภาคการศึกษาโดยกําหนดคะแนนกิจกรรมทั้งหมดรอยละ 5 

4. การทํากรณีศึกษาปญหาโลกรอนกับการกัดเซาะชายฝงทะเลในประเทศไทย(Case-Based Learning) 
ทําโดยอาจารยผูสอนกําหนดโจทยกรณีศึกษาปญหาโลกรอนกับการกัดเซาะชายฝงทะเลในประเทศไทยซึ่งแตละ
กรณีศึกษามีการประยุกตระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรประยุกตใช โดยแบงตามหัวขอในการจัดการบรรยาย 
จํานวน 5 เรื่อง และใหตัวแทนผูเรียนจากกลุมที่จัดกันเองจับฉลากหัวขอ จากนั้นผูเรียนจะใชเวลาเตรียมงานประมาณ 
2 สัปดาหโดยมีการปรึกษาอาจารย 1-2 ครั้ง และนําเสนอหนาชั้นเรียนหัวขอละ ไมเกิน 20 นาที โดยนําเสนอใน
รูปแบบ การอภิปราย สาเหตุ ลักษณะและการปองกันและรับมือ จากนั้นจะเปนการตอบคําถามที่อาจารยผูสอนและ
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ผูเรียนอื่นซักถาม และการทดสอบความรู กิจกรรมนี้จัดขึ้นในปลายภาคการศึกษา โดยกําหนดคะแนนกิจกรรม
ทั้งหมดรอยละ 5 

 
ผลการวิจัย 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการทรัพยากรทางน้ํา
ประกอบดวย การบรรยายควบคูไปกับการทําปฏิบัติการ เมื่อเสร็จส้ินกิจกรรมในสองสวนนี้แลว จึงจะเริ่มทํากิจกรรม
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอื่น ไดแกการสรุปปฏิบัติการ การบรรยายยอย โดยนักศึกษาและการทํา
กรณีศึกษาปญหาโลกรอนกับการกัดเซาะชายฝงทะเลในประเทศไทย โดยอาจารยผูสอนทําการประเมินผล การทํา
กิจกรรมจากการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ตั้งแตขั้นตอนการเตรียมงาน การนําเสนอหนาชั้นเรียน การตอบคําถาม 
และการทดสอบ จากนั้นจะใหผูเรียนประเมินความพึงพอใจในรูปแบบกิจกรรมและประโยชนที่ไดรับจากกิจกรรมทุก
รูปแบบที่ไดจัดไวในรายวิชานี้ กิจกรรมอื่นๆ ที่จัดเสริมในภาคปฏิบัติการ ไดแก การสอบยอยกอนหรือหลังการทํา
ปฏิบัติการ และการสรุปปฏิบัติการ มีผูประเมินวาชวยทําใหเขาใจเนื้อหาวิชา มีคาเฉลี่ย 3.93 และ 4.00 ตามลําดับ 
ในขณะที่การจัดสอบ Lab Technique ซึ่งเปนการสอบทักษะการทําปฏิบัติการนั้น ผูเรียนประเมินวาชวยกระตุนใหมี
การฝกใชทั้งคอมพิวเตอรและโปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรและโปรแกรมประยุกตอื่นๆ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
เทากับ 4.40 ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญของประโยชนที่ผูเรียนไดรับในการเรียน
ภาคปฏิบัติการจํานวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามมี 15 คนคาที่แสดงคือจํานวนผูตอบคาในวงเล็บคือรอยละของ
จํานวนผูที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดและตัวอักษรเอนคือคะแนนความสําคัญที่เปรียบเทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 

5 4 3 2 1 ประโยชนที่ผูเรียนไดรับ
ในการเรียนภาคปฏิบัติ
การ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

คาเฉลี่ย SD. 

7 3 3 1 1 
(46.67) (20.00) (20.00) (6.67) (6.67) 

การ Quiz Lab ทําให
นักศึกษาเขาใจเนื้อหาวิชา
มากขึ้น 2.33 0.80 0.60 0.13 0.07 

3.93 
 

1.28 
 

8 2 3 1 1 
(53.33) (13.33) (20.00) (6.67) (6.67) 

การทํา Lab Conference 
ทําใหนักศึกษาเขาใจ
เนื้อหาวิชามากขึ้น 2.67 0.53 0.60 0.13 0.07 

4.00 
 

1.31 
 

10 3 1 0 1 

(66.67) (20.00) (6.67) (0.00) (6.67) 

การสอบ Lab Technique 
กระตุนใหนักศึกษาฝกใช 
Hardware และ 
software ดาน GIS มาก
ขึ้น 

3.33 0.80 0.20 0.00 0.07 

4.40 
 

1.12 
 

ในดานกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอื่นๆ เชน การบรรยายยอยโดยนักศึกษาและการทํา
กรณีศึกษาปญหาปญหาโลกรอนกับการกัดเซาะชายฝงทะเลในประเทศไทย ผูเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมเหลานี้  
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เนื่องจากทําใหผูเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนมามากขึ้นสามารถนําความรูที่เรียนมาทั้งหมดมาประยุกตใชใน
สายงานตางๆของตนเองได ผูเรียนไดคนควาความรูเพิ่มเติม และวิเคราะหขอมูลที่คนความาไดอยางเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังไดฝกการนําเสนอหนาชั้นเรียน และการทํางานเปนกลุมและที่สําคัญคือ ผูเรียนสามารถบูรณาการ
ความรูจากวิชานี้รวมกับวิชาอื่นๆ ที่เคยเรียนได ดังแสดงในตารางที่ 2 และ 3 นอกจากนี้เมื่อศึกษาความพึงพอใจใน
รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยศึกษาจากความเขาใจในเนื้อหารายวิชาจากการทํา
กิจกรรมตางๆ พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจในการทํากรณีศึกษาปญหาโลกรอนกับการกัดเซาะชายฝงทะเลใน
ประเทศไทยมาก รองลงมาคือการสรุปปฏิบัติการและการบรรยายยอยโดยนักศึกษาโดยมีคาเฉลี่ย 4.40, 4.00 และ 
3.33 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 2 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญของประโยชนที่ผูเรียนไดรับในการทําการ
บรรยายยอยโดยนักศึกษาจํานวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามมี 15 คน คาที่แสดงคือจํานวนผูตอบ คาในวงเล็บ คือ
รอยละของจํานวนผูที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และตัวอักษรเอนคือคะแนนความสําคัญที่เปรียบเทียบกับคะแนน
เต็ม 5 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

5 4 3 2 1 ประโยชนที่ผูเรียน
ไดรับในการทําการ
บรรยายยอยโดย
นักศึกษา 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

คาเฉลี่ย SD. 

5 2 4 1 3 
(33.33) (13.33) (26.67) (6.67) (20.00) 

ทําใหเขาใจเนื้อหาที่
เรียนมากขึ้น 

1.67 0.53 0.80 0.13 0.20 

3.33 
 

1.54 
 

4 4 5 2 0 
(26.67) (26.67) (33.33) (13.33) (0.00) 

สามารถนําความรูที่
เรียนมามาประยุกตใช
ได 1.33 1.07 1.00 0.27 0.00 

3.67 
 

1.05 
 

3 5 6 1 0 
(20.00) (33.33) (40.00) (6.67) (0.00) 

ทําใหมีการคนควา
ความรูเพิ่มขึ้น 

1.00 1.33 1.20 0.13 0.00 

3.67 
 

0.90 
 

7 5 3 0 0 
(40.00) (33.33) (20.00) (6.67) (0.00) 

สามารถวิเคราะหขอมูล
ที่หาจากแหลงความรู
ตางๆ ได 2.00 1.33 0.60 0.13 0.00 

4.27 
 

0.80 
 

6 4 5 0 0 
(40.00) (26.67) (33.33) (0.00) (0.00) 

ไดฝกการนําเสนอหนา
ช้ันเรียน 

2.00 1.07 1.00 0.00 0.00 

4.07 
 

0.88 
 

5 5 3 1 1 
(33.33) (33.33) (20.00) (6.67) (6.67) 

ไดฝกการทํางานเปน
กลุม 

1.67 1.33 0.60 0.13 0.07 

3.80 
 

1.21 
 

6 5 3 1 0 
(40.00) (33.33) (20.00) (6.67) (0.00) 

นักศึกษาสามารถ
ประยุกตความรูของวิชา
นี้รวมกับวิชาอื่นได 2.00 1.33 0.60 0.13 0.00 

4.07 
 

0.96 
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ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญของประโยชนที่ผูเรียนไดรับในการทํา
กรณีศึกษาปญหาโลกรอนกับการกัดเซาะชายฝงทะเลในประเทศไทยจํานวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามมี 15 คน 
คาที่แสดงคือจํานวนผูตอบ คาในวงเล็บ คือรอยละของจํานวนผูที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และตัวอักษรเอนคือ
คะแนนความสําคัญที่เปรียบเทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

5 4 3 2 1 ประโยชนที่ผูเรียนไดรับใน
การทํากรณีศึกษาปญหาโลก
รอนกับการกัดเซาะชายฝง
ทะเลในประเทศไทย 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

คาเฉลี่ย SD. 

10 3 1 0 1 
(66.67) (20.00) (6.67) (0.00) (6.67) 

ทําใหเขาใจเนื้อหาที่เรียนมาก
ขึ้น 

3.33 0.80 0.20 0.00 0.07 

4.40 1.12 

10 4 1 0 0 
(66.67) (26.67) (6.67) (0.00) (0.00) 

สามารถนําความรูที่เรียนมามา
ประยุกตใชได 

3.33 1.07 0.20 0.00 0.00 

4.60 0.63 

10 3 2 0 0 

(66.67) (20.00) (13.33) (0.00) (0.00) 

ทําใหมีการคนควาความรู
เพิ่มขึ้น 

3.33 0.80 0.40 0.00 0.00 

4.53 0.74 

9 3 2 1 0 
(60.00) (20.00) (13.33) (6.67) (0.00) 

สามารถวิเคราะหขอมูลที่หา
จากแหลงความรูตางๆ ได 

3.00 0.80 0.40 0.13 0.00 

4.33 0.98 

8 4 2 1 0 
(53.33) (26.67) (13.33) (6.67) (0.00) 

ไดฝกการนําเสนอหนาช้ันเรียน 

2.67 1.07 0.40 0.13 0.00 

4.27 0.96 

8 3 4 0 0 
(53.33) (20.00) (26.67) (0.00) (0.00) 

ไดฝกการทํางานเปนกลุม 

2.67 0.80 0.80 0.00 0.00 

4.27 0.88 

8 5 2 0 0 
(53.33) (33.33) (13.33) (0.00) (0.00) 

นักศึกษาสามารถประยุกต
ความรูของวิชานี้รวมกับวิชาอื่น
ได 2.67 1.33 0.40 0.00 0.00 

4.40 0.74 

 
สรุป 

ในการศึกษาความเหมาะสมรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิชาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการทรัพยากรทางน้ํา ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 พบวา ผูเรียนมีความพึง
พอใจในกิจกรรมตางๆ ที่จัดไวในรายวิชานี้โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก พบวาในหัวขอสามารถนําความรูที่เรียนมามา
ประยุกตใชไดมีคาเฉลี่ย 4.60 อยูในระดับมากที่สุดเนื่องจากผูเรียนไดนําความรูที่ไดจากการทําปฏิบัติการระบบ
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สารสนเทศทางภูมิศาสตรไปใชการทําภาคปฏิบัติในการวิเคราะหพื้นที่แหลงน้ําในรายวิชาอื่นๆของสาขาในภาค
การศึกษาดังกลาว  

เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทํากิจกรรมการบรรยายยอยโดยนักศึกษา และการทํากรณีศึกษา
ปญหาโลกรอนกับการกัดเซาะชายฝงทะเลในประเทศไทยโดยการสอบถามความคิดเห็นจากผูเรียน พบวา ผูเรียนมี
ความพึงพอใจ และไดรับประโยชนจากการทํากรณีศึกษาปญหาโลกรอนกับการกัดเซาะชายฝงทะเลในประเทศไทย
มากกวาการบรรยายยอยโดยนักศึกษา โดยดูจากคาเฉลี่ยของการนําความรูที่ไดจากกิจกรรมตางๆ ไปประยุกตใชใน
วิชาชีพซึ่งคาเฉลี่ยการทํากรณีศึกษาปญหามีคาเทากับ 4.40 ในขณะที่คาเฉล่ียจากการบรรยายยอย โดยนักศึกษามี
คาเทากับ 4.07 ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากการทํากรณีศึกษาปญหาโลกรอนกับการกัดเซาะชายฝงทะเลในประเทศ
ไทยเปนเรื่องที่ใหความสนใจในปจจุบันรวมทั้งการวิเคราะหความรูในทางวิทยาศาสตรทั้งกายภาพและชีวภาพมา
บูรณาการกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ซึ่งผูเรียนสามารถวิเคราะหความรูที่ไดเรียนจากรายวิชานี้และความรูที่
ไดเรียนจากรายวิชาอื่นรวมกับความรูที่คนควาเพิ่มเติม เพื่อนําไปวิเคราะหโจทยจากกรณีศึกษาปญหาโลกรอนกับการ
กัดเซาะชายฝงทะเลในประเทศไทยได และทําใหผูเรียนมีมุมมองในการนําความรูไปใชในดานวิชาชีพชัดเจนขึ้น 
อยางไรก็ดีการทํากิจกรรมเหลานี้ ทําใหผูเรียนสามารถคนควาขอมูลจากแหลงขอมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสาร
ประกอบการสอนและแหลงขอมูลที่อาจารยแนะนําในแผนการสอน โดยที่หัวขอทําใหมีการคนควาความรูเพิ่มขึ้นมี
คาเฉล่ีย 4.53 อยูในระดับมากที่สุด จากขอเสนอแนะในแบบสอบถามพบวาผูเรียนสวนใหญคนควาขอมูลเพิ่มเติม
จากอินเทอรเน็ตในการทําบรรยายยอยโดยนักศึกษา และการทํากรณีศึกษาปญหาปญหาโลกรอนกับการกัดเซาะ
ชายฝงทะเลในประเทศไทยมากถึงรอยละ 100 จากขอเสนอแนะของผูเรียนพบวาทุกคนตองการขอใชหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรนอกเหนือจากเวลาสอนเพื่อคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตและใชคอมพิวเตอรในหองหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรนอกเวลาสอนเพิ่มเติมเพื่อฝกทําปฏิบัติการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรดวยเนื่องจากหองปฏิบัติการ
ดังกลาวยังไมมีเจาหนาที่ประจําในการบริหารจัดการการใชคอมพิวเตอร ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูเรียนมีอิสระในการคิด 
การสรางสรรคงาน และผูเรียนมีการจัดการเรียนรูโดยผูเรียนนําตนเอง(Self-Directed Learning) จากสิ่งที่บงชี้คือ
ผูเรียนมีการแสวงหาแหลงความรู(Learning resources) สามารถรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลไดดวยตนเอง 
นอกจากนี้พบวาผูเรียนใหความสนใจคนควาขอมูลจากอินเทอรเน็ตเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอการเพิ่ม
สูงขึ้นของระดับน้ําทะเลและผลกระทบจากการเกิดภาวะโลกรอนที่มีตอการเลี้ยงสัตวน้ํา 
 
คําขอบคุณ 

ผู วิ จั ย ได รับความร วมมือ เปนอย างดี จากผู เ รี ยนทุกคนและคณาจารยคณะสัตวศาสตร และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ใหการสนับสนุนงานวิจัยชิ้นนี้ 
 
เอกสารอางอิง 
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร. (2552). คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2552 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542. หนังสือ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542. สืบคนวันที่ 25 มกราคม 2551 จาก 
http://www.moe.go.th/main2/plan/p-r-b42-01.htm 
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การมีสวนรวมในการบริหารงานแนะแนวของขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน                    
เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 

                    Partcipation in guidance administration of teachers in schools under Pathumthani   
Educational Service Area Office 1 
 
ชวนพิศ  ศิรินาม1 
Chuanpit  Sirinam1 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยการมีสวนรวมในการบริหารงานแนะแนวของขาราชการครูในโรงเรียน  สังกัดสํานักงาน                             
เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาการมีสวนรวม และเปรียบเทียบการมีสวนรวม  ในการ
บริหารงานแนะแนวของขาราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1  ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรอิสระ ไดแก  คุณลักษณะที่เกี่ยวของกับขาราชการครูประกอบดวย เพศ  อายุ ประสบการณทํางาน  ระดับชั้นที่
สอน  และขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน  ตัวแปรตาม ไดแก  การมีสวนรวมในการบริหารงานแนะแนว ภาระงานแนะ
แนว   5  ดาน  ไดแก  ดานการมีสวนรวมในการศึกษารวบรวมขอมูล  ดานการมีสวนรวมในงานสารสนเทศ  ดานการ
มีสวนรวมในการใหคําปรึกษา  ดานการมีสวนรวมในงานปองกันสงเสริมพัฒนาชวยเหลือ  และดานการมีสวนรวมใน
งานติดตามและประเมินผล  ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก  ขาราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานีเขต 1  จํานวน 2,232 คน  สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอนไดกลุมตัวอยางจํานวน 328  คน   
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก  แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยมีคาดัชนีความสอดคลองกับวัตถุประสงค (IOC) 
อยูระหวาง 0.8-1.0 และคาความเชื่อม่ันเทากับ  0.93  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก   คารอยละ  คาเฉล่ีย  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาสถิติทดสอบที   และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
ผลการวิจัยมีดังนี้ 

1.การมีสวนรวมของในการบริหารงานแนะแนวของขาราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานีเขต 1 ใน 5 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายดาน ขาราชครู มีสวนรวม
ในการบริหารงานแนะแนวระดับมาก 2  ดานไดแก ดานการมีสวนรวมในการใหคําปรึกษา ดานการมีสวนรวมในงาน
ปองกัน สงเสริม พัฒนา ชวยเหลือ  นอกจากนี้ขาราชครูมีสวนรวมในการบริหารงานแนะแนวในระดับปานกลาง  3  
ดาน  ไดแก ดานดานการมีสวนรวมในการศึกษารวบรวมขอมูล ดานการมีสวนรวมในงานติดตามและประเมินผล    
และดานการมีสวนรวมในงานสารสนเทศ  ตามลําดับ   

2. การเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการบริหารงานแนะแนวของขาราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1  จําแนกตาม เพศ  อายุ  ประสบการณในการทํางาน  ระดับชวงชั้นที่สอน  และ
ขนาดของโรงเรียน สรุปไดดังนี้  2.1)  ขาราชการครูที่มีเพศ  ประสบการณในการทํางานและ ขนาดของโรงเรียนที่
ปฏิบัติงานแตกตางกัน  มีสวนรวมในการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี
เขต 1 แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว   2.2 ) ขาราชการครูที่มีอายุ   
                                                            
1 โรงเรียนศาลาพนั  หมู 4 ต.เชียงรากนอย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160  
  Salapan  school  m.4  t.Chingraknoi  a.Samkook  Pathumthani  12160 
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และ ระดับชวงชั้นที่สอนตางกัน  มีสวนรวมในการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานีเขต 1  ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
คําสําคัญ :  การมีสวนรวม การบริหารงานแนะแนว ขาราชการครูในโรงเรียน 
 
Abstract 

The purposes of this research were to study compare the participation in guidance 
administration of teachers in schools under Pathumthani Educational Service Area Office 1. The 
independent variables are   qualities of teachers including gender, age, experience to work, class to 
teach and school size.  The dependent variables are participation in the five areas of guidance 
administration work.  Data  collection  information work, guidance, work  related  to  protection, 
encouragement  development  and  help as  well  as  follow-up  process  and  evaluation  . The  sample 
of  328 persons  is  selected  from  2,232 the advise teachers  in schools  under Pathumthani Educational  
Service Area Office 1 by  using  the  multistage sampling.  Data  are  collected  by  using  a questionnaire  
which  has  IOC  between 0.8-1.0  and reliability  coefficients 0.93.  Statistical  tools  employed  for  
analysis  of  data  are  percentage,  mean,  standard ,  t-test  and  F-test (One  way  ANOVA). 

The results of this research are as follows : 
1.  The  participation in  the  five   area  of  guidance administration  work of   teacher in school  

under Pathumthani Educational  Service Area Office 1 are  at    the  moderate  level. When  considering  
each part  it  was  found  that  teachers  had  high  participation  2 areas,  namely   the guidance  and  
work   related   to protection, encouragement, development and help. Moreover, teachers  have 
moderate  participation  in  3  areas,  including  data  collection, follow-up  process and  evaluation and 
information work. 

2. Comparing  the participation  in  the  guidance administration  of  teachers  in schools  under 
Pathumthani Educational  Service Area Office 1 according   to  gender , age, work experience,  class   
level  and  school size  revealed  that  :   2.1 The differences  in  gender, work experience  and  school 
size  resulted   in  different participation in  guidance work administration in schools  under Pathumthani 
educational  service area office 1 at  the  .05  significant level,  which  supports  the  hypothesis. : 2.2 The 
differences  in  age and  class  level  did  not different participation in  guidance work administration in 
schools  under Pathumthani educational  service area office 1 at  the  .05  significant level,  which  dose  
not  follow the  hypothesis. 
Keywords :  participation, guidance administration,  teacher  at  school 
 
คํานํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 มีเจตนารมณที่เนน
จัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายจิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรมมี
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จริยธรรมและวัฒนธรรม การดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 กําหนดใหงานแนะแนวเปนภารกิจที่สถานศึกษาตองดําเนินการเพื่อสงเสริม ดูแล ชวยเหลือ
ผูเรียน ใหสามารถเรียนรูและพัฒนาตนไดตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การแนะแนวที่มุงเสริมสรางผูเรียนใหมี
คุณภาพเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล คนพบและพัฒนาศักยภาพของตน การพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี 
มีปญญาและมีความสุข ทามกลางสภาพสังคมปจจุบันนับเปนส่ิงที่ยากยิ่ง โดยเฉพาะในยุคที่สังคมโลกมีการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม สงผลกระทบโดยตรงและโดยทางออมตอการดําเนินชีวิตของ
คนทุกเพศ ทุกชวงวัยของชีวิต ปญหาสังคมไทยไดทวีความซับซอน รุนแรงขึ้นทุกขณะ ไมวาจะเปนปญหาการมี
คานิยมฟุงเฟอ การเลียนแบบ การแพรระบาดของสารเสพติด การกออาชญากรรม การทําแทง การฆาตัวตาย ความ
ออนไหวทางจิตใจ ฯลฯ ปญหาเหลานี้มีสาเหตุสําคัญ คือ บุคคลไมรูจักตนเองและสภาพแวดลอมที่ดีพอ ขาดทักษะ
การคิดตัดสินใจแกปญหา และไมสามารถปรับตัวในสถานการณตางๆได ซึ่งจําเปนที่สถานศึกษาตองใชกระบวนการ
แนะแนวเปนกลไกสําคัญในการปองกันชวยเหลือสงเสริมและพัฒนาผูเรียนตั้งแตเยาววัย เพราะจุดหมายของการแนะ
แนวเปนกระบวนการที่มุงสรางเสริมผูเรียนใหมีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล คนพบและพัฒนา
ศักยภาพ ของตน มีทักษะการดําเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีศีลธรรม จริยธรรม รูจักการเรียนรูในเชิงพหุ
ปญญา รูจักคิด ตัดสินใจ แกปญหาในชวงวิกฤต วางแผนการศึกษาตอ และการพัฒนาตนสูโลกอาชีพและการมีงาน
ทํารวมทั้งดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข  (กรมวิชาการ.2546:77)   

 ปจจุบันบทบาทของงานแนะแนวเปนที่ยอมรับของขาราชการครูในโรงเรียน ยังไมสามารถทําหนาที่แนะแนว
ไดอยางมีประสิทธิภาพเทาทีควร เพราะมีปญหาและอุปสรรคในแงของการบริหารบางประการที่ยังเปนส่ิงขัดขวางการ
พัฒนางานแนะแนว  ปญหาดานบุคลากรโดยเฉพาะครูแนะแนวมีกําลังไมเพียงพอตอการใหบริการนักเรียนตาม
สัดสวนครูแนะแนว 1 คน ตอนักเรียน 250 คน ซึ่งในความเปนจริงมีไมกี่โรงเรียนที่เปนไปตามสัดสวน ในทางปฏิบัติครู
แนะแนวตองรับภาระงานสอนคาบกิจกรรมแนะแนว 1 คาบ ตอสัปดาห จําเปนตองการมีสวนรวมจากขาราชการครู
และบุคคลากรทุกฝายและจากการศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบวา ขาราชการครูในโรงเรียนมีสวนรวมและไมใหความสําคัญกับกิจกรรมหรืองาน
แนะแนวเทาที่ควรกลาวคือ ถาขาราชการครูในโรงเรียนมีความรูความสามารถและสนับสนุนงานแนะแนวอยางเต็มที่
แลวงานแนะแนวก็จะประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ   การบริหารงานแนะแนวเปนทั้งศาสตรและศิลปขาราชการ
ครูในโรงเรียนจะตองเรียนรูศาสตรหรือหลักการแลว ยังคงตองมีศิลปะในการประยุกตศาสตรมาใชในการบริหารงาน
แนะแนว ในสถานการณที่แตกตางกันใหเกิด ผลดี การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร
เนื่องจาก ดานการวางแผนและการดําเนินงานอยางมีระบบ   ดานบุคลากรงานแนะแนวโดยตรง   และการนิเทศ
ติดตามอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนงานแนะแนวในโรงเรียน เริ่มนําการมีสวนรวมในงานแนะแนวมาใชในโรงเรียน 
นักเรียนที่มีปญหาและมีความตองการที่หลากหลาย ตลอดจนการบริหารงานแนะแนวยังมีปญหาและอุปสรรคมาก 
จึงไมสามารถที่จะดําเนินงานแนะแนวใหเกิดประโยชนแกนักเรียนโดยแทจริง จากการมีปญหาสวนตัวของนักเรียนเอง
และการบริหารงานดานแนะแนวยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควรจําเปนตองการมีสวนรวมจากขาราชการครูใน
โรงเรียนเขามาบริหารงานแนะแนว  ( นิรันดร  จุลทรัพย. 2551 : 297-299 )   ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวา 
ขาราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต  1   มีสวนรวมในการบริหารงานแนะแนว
เพียงใด โดยศึกษาการมีสวนรวมจาก ภาระงานแนะแนว 5 ดาน ดังนี้   ดานศึกษารวบรวมขอมูล   ดานสารสนเทศ  
ดานใหคําปรึกษา  ดานปองกัน สงเสริม พัฒนา ชวยเหลือ และดานติดตามและประเมินผล อยูในระดับมากนอย
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เพียงใด และเปรียบเทียบวาขาราชการครูที่มี เพศ อายุ ประสบการณทํางาน ระดับชั้น    ที่สอน และขนาดของ
โรงเรียนที่ปฏิบัติงาน แตกตางกัน จะมีสวนรวมในการบริหารงานแนะแนวตางกันอยางไร เพื่อเปนขอมูลสําหรับผูที่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในโรงเรียน เพื่อนําไปพิจารณาหรือประยุกตใชในการพัฒนาการบริหารงานแนะแนว
ตอไป 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารงานแนะแนวของขาราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานี  เขต 1 

 2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการบริหารงานแนะแนวของขาราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 จําแนกตาม เพศ อายุ  ประสบการณทํางาน ระดับชวงชั้น ขนาดของโรงเรียนที่
ปฏิบัติงาน 

 
วิธีการดําเนนิการวิจัย    

การวิจัยครั้งนี้เปนแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก   ประชากร 2,232 คน 
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 ในปการศึกษา 2552   ไดกลุมตัวอยางที่เปนขาราชการครูจํานวน 328 คน จากประชากรทั้งหมด 
2,232 คน ใชตารางเทียบหากลุมตัวอยางของเครชซีและมอรแกน (Krcjcie and Morgan  อางถึงใน  พิชิต  ฤทธิ์
จํารูญ,2547:119) 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยในครั้งนี้ ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูวิจัยสรางขึ้น
เองเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการบริหารงานแนะแนวของขาราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยแบงออกเปน 2 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามคุณลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) 

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการบริหารงานแนะแนวของขาราชการครูในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 แบบสอบถามที่ใชเปนเครื่องมือแบบมาตราสวนประเมินคา  
(Rating Scale)   จํานวน 40 ขอ 

2 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1. ศึกษาจากเอกสาร หนังสือและแนวคิดตาง ๆ  รวมทั้งเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมในการ

บริหารงานแนะแนวของขาราชการครูในโรงเรียน  เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามากําหนดแนวทางในการสราง
เครื่องมือ 

2. สรางเครื่องมือเปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 2 ตอน โดยครอบคลุมขอบขายเนื้อหาที่จะ
ศึกษา 



บทความวิจัยและงานสรางสรรค : 
ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 3 

28-29 มกราคม 2553  มหาวิทยาลัยศิลปากร สนามจันทร 

P-257

3. นํารางแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความ
สมบูรณของแบบสอบถาม 

4. นําแบบสอบถามที่ได ใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน  พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity)  ของแบบสอบถามเพื่อใหครอบคลุมสอดคลองกับหัวขอปญหาและวัตถุประสงคการวิจัย  และนํามาหาคา  
IOC  ไดคาดัชนีความสอดคลองของคําถามกับวัตถุประสงคไดอยูระหวาง   0.8 – 1.0 

5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช   (Try out)  กับขาราชการครูในโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย อําเภอลาดหลุมแกว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1  จํานวน 30 คน ที่ไมใชกลุมที่ศึกษา
เพื่อหาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค      
(a – Coefficient) (ลวน  สายยศ. 2538: 193)  ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ  0.93 

6. นําแบบสอบถามมาปรับปรุง เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อใหความเห็นชอบ แลวจัดทําสอบถามฉบับ
สมบูรณเพื่อนําไปใชเก็บขอมูลตอไป 
 
 

การเก็บรวบรวมขอมลู 

1. จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหการเก็บขอมูล เพื่อการวิจัยจากสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ถึงผูอํานวยการโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 เพื่อขอความ
อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 

2. ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถาม และขอรับคืนจากโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 328 ฉบับ ผูวิจัยไป
รับแบบสอบถามโรงเรียนดวยตนเอง ไดรับกลับคืนมาตามจํานวน คิดเปนรอยละ 100  
ผลและวจิารณ 

1.ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 54.57  มีอายุอยูในชวง  31- 40  ป  รอยละ  41.16   
มีประประสบการณในการปฏิบัติงาน 6-10 ป  รอยละ  44.51   สอนในระดับชวงชั้นที่ 2   (ป. 4-6)     รอยละ 40.85   
และเปนโรงเรียนขนาดใหญ  (มีนักเรียนตั้งแต 601-1,500 คน)  รอยละ  31.93 

2.ผลการวิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมในการบริหารงานแนะแนวของขาราชการครูในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1 โดยรวม ระดับการมีสวนรวมของในการบริหารงานแนะแนวของ
ขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1อยูในระดับปานกลาง(⎯X = 3.47)      เมื่อ
พิจารณารายดาน  พบวา  ขาราชการครูมีสวนรวมในระดับมาก  2  ดาน  เรียงตามระดับคาเฉลี่ยสูงสุด  ดานการมี
สวนรวมในการใหคําปรึกษา (⎯X=3.59)  ดานการมีสวนรวมในงานปองกันสงเสริมพัฒนาชวยเหลือ    (⎯X = 3.58)  
และระดับปานกลาง 3  ดาน  ดานการมีสวนรวมในการศึกษารวบรวมขอมูล  (⎯X = 3.45)   ดานการมีสวนรวมใน
งานติดตามและประเมินผล (⎯X = 3.43 ) และดานการมีสวนรวมในงานสารสนเทศ   (⎯X  =  3.33)    ตามลําดับ 

3.ผลเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการบริหารงานแนะแนะของขาราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 การวิเคราะหความแปรปรวน  (Analysis of variance: ANOVA)  โดยใชคาสถิติ
ทดสอบเอฟ (F-test)   จําแนกตาม   เพศ  อายุ  ประสบการณในการทํางาน  ระดับชวงชั้นที่สอน  และขนาดของ
โรงเรียน สรุปไดดังนี้  ขาราชการครูที่มีเพศ  ประสบการณในการทํางาน และขนาดของโรงเรียน แตกตางกันมีสวนรวม
ในการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1 แตกตางกันอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว   สวนขาราชการครูที่มีอายุและระดับชวงชั้นที่สอน 
แตกตางกันมีสวนรวมในการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต1  ไม
แตกตางกัน  ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
สรุป 

ผลการวิจัยการมีสวนรวมของในการบริหารงานแนะแนวของขาราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1  ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายดานพบวา 

1). การมีสวนรวมของในการบริหารงานแนะแนวดานการศึกษารวบรวมขอมูลอยูในระดับปานกลาง 
เนื่องจากงานเก็บรวบรวมขอมูลเปนงานที่เกี่ยวกับการสังเกตพฤติกรรม การรวบรวมผลการเรียนของนักเรียนทุกคน
อยางตอเนื่องเพื่อนําไปกําหนดนโยบายการบริหารงานแนะแนว ตองอาศัยความรวมมือจากครูทุกคน สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ อรพิน บัวอินทร (2540) ที่ศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวา การบริการรวบรวมขอมูล
นักเรียนเปนรายบุคคล บริการสารสนเทศและบริการใหคําปรึกษา ไดจัดใหบริการโดยมีความถี่อยูในระดับปานกลาง  

2). การมีสวนรวมของในการบริหารงานแนะแนวดานการมีสวนรวมในงานสารเทศ    อยูในระดับปานกลาง   
เนื่องจากทางโรงเรียนไดจัดใหมีคณะครูที่ใหคําแนะเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกนักเรียน  สอดคลองกับ
แนวคิดของ คมกฤช  เถาตระกูล (2544:14-16) ที่กลาววา  บริการสารสนเทศเปนบริการที่จัดขึ้นเพื่อจัดหาและรวบรวม
ขอมูลตาง ๆ ไดแก ความรูขาวสารที่เปนประโยชน เพื่อบริการ แนะแนวใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจกวางขวาง
ยิ่งขึ้น ทั้งดานการศึกษา อาชีพสวนตัวและสังคม ซึ่งทางโรงเรียนจัดนอกเหนือจากวิชาที่เรียน โดยอาจรวบรวมขอมูล
สารสนเทศตาง ๆ อาทิ หนังสือ วารสาร ภาพยนตร ภาพนิ่ง เปนตน การมีขอสนเทศมากเพียงพอจะชวยใหนักเรียน
สามารถตัดสินใจเลือกไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหเปนรายบุคคล หรือรายกลุม กิจกรรมในบริการสนเทศควรมี
หลายกิจกรรม เชน โฮมรูม ปฐมนิเทศ ปจฉิมนิเทศ เปนตน   

3). การมีสวนรวมของในการบริหารงานแนะแนวงานใหคําปรึกษา อยูในระดับมาก   เนื่องจากทางโรงเรียน
ไดจัดใหมีครูที่คอยใหคําปรึกษาปญหาใหกับนักเรียนอยางเปนสัดสวนชัดเจน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ กิลเมอร 
(Gillmore. 1975 : 30, อางถึงใน อัญชลี ติวานนท. 2546 : 38) ไดทําการศึกษาทัศนคติของนักการศึกษา ผูที่ทํางานดาน
การใหคําปรึกษา ผูใหคําปรึกษา ครูและผูบริหาร ที่มีตอหนาที่อันจําเปนของผูใหคําปรึกษาในวิทยาลัยชุมชนรัฐ
แคลิฟอรเนีย ผลการศึกษา พบวา นักการศึกษาผูทํางานดานการใหคําปรึกษา ครู และผูบริหารตางมีความเห็น
สอดคลองกันวา ผูใหคําปรึกษาควรทําหนาที่ดานการใหความชวยเหลือแกนักเรียนที่มีปญหาดานการศึกษา การ
เลือกอาชีพ ปญหาสวนตัวและสังคม  และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ฮิกกินส (Higgins. 1975 : 14, อางถึงใน จิรพร 
จูปรางค. 2545 : 32) ที่ศึกษาทัศนะของผูบริหารที่มีตอโครงการแนะแนวของโรงเรียน ผลการวิจัยปรากฏวา ผูบริหาร
สวนมากรับรูวาครูแนะแนวของโรงเรียนกําลังใหบริการแกนักเรียนทํางานใหคําปรึกษานักเรียนเปนรายบุคคลตาม
ความเหมาะสม                 

4). การมีสวนรวมของในการบริหารงานแนะแนวงานปองกัน สงเสริม พัฒนา ชวยเหลือ อยูในระดับมาก 
เนื่องจากทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรมตามความสนใจของนักเรียน  สอดคลองกับผลงานวิจัยของ รติกร แกวแท (2542 : 
268) ศึกษาสภาพการจัดบริการแนะแนวตามความคาดหวังและตามความเปนจริงในโรงเรียนโอกาสทางการศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ ผลการวิจัยพบวา การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ 
ทุกดานอยูในระดับมาก  
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5). การมีสวนรวมของในการบริหารงานแนะแนวงานติดตามและประเมินผลอยูในระดับปานกลาง เนื่องจาก
ทางโรงเรียนขาดคณะครูและกระบวนการในการติดตามประเมินผลการเรียนของนักเรียน อยางตอเนื่อง สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ รอทสเชฟเฟอร        (B.W. Rottschaffer. 1972 : 1148-A, อางถึงใน เทพรังสรรค จันทรังษ. 2544 : 45) ที่
ศึกษาสภาพและขอบขายของการดําเนินงานบริการแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษาของสมาคมแหงชาติ (The National 

Union of Christian School) ผลการวิจัย พบวา  โครงการแนะแนวในโรงเรียนตามความคาดหวังไมประสบผลสําเร็จเกิด
จากสาเหตุขาดบุคลากรเกี่ยวกับการจัดบริการแนะแนวที่ทํางานเต็มเวลา ไมมีการฝกอบรมครูประจําการ และขาด
การติดตามผล 

 
ขอขอบคุณ 

 ผูมีพระคุณทานแรก ดร.นพวรรณ  เชารดํารงสกุล ประธานกรรมการที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย จินตนา  
ณ  สาขลา  กรรมการที่ปรึกษา ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่กรุณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาในแบบวิจัย ดร.ณัฐพล ชุมวรฐายี   ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสวียน  เจนเขวา           ดร. สาริศา   เจนเขวา   
ดร.ลัดดา  อิ่มอกใจ ผูอํานวยการโรงเรียนศาลาพัน  และ นางสายใจ  อุนนะนันทน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางพูน 
ขอขอบคุณผูบริหาร ผูชวยผูบริหารและขาราชการครูในโรงเรียนทุกทาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี 
เขต 1    
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การศึกษาปจจัยการเรียนรูในรายวิชาคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศโดยการเนนปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อการนําไปใชงานไดจริง 
Factors of learning in computer and information system course emphasizing on practical 
computer programming  
 
สกาวรัตน  จงพัฒนากร1 
Sakauwrat  Jongpattanakorn1 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบปจจัยการเรียนรูในรายวิชาคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศโดย
การเนนปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและทราบถึงความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรกลุมตัวอยางมี  2 ประเภท คือ  ประเภทที่ 1 : นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอรและระบบ
สารสนเทศ  จํานวน 40 คน โดยแบงเปนกลุมยอย 2 กลุมๆ ละ 20 คน วิธีการ จะเปรียบเทียบการเขาเรียนปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมที่มีผูสอนและการศึกษาดวยตนเองจากการใชโปรแกรมชวยสอนผานเว็บที่ไมตอง
เขาหองเรียน และตัวชี้วัดที่ใชคือ คะแนนสอบจากการเขียนโปรแกรมกอนเรียนและหลังเรียน และแบบฝกหัดในแตละ
หัวขอที่ไดจากการเรียน สวนเครื่องมือที่ใชพัฒนาระบบโดยโปรแกรมชวยสอนผานเว็บออกแบบโดยใชภาษา PHP 
และ  AppServ  และการจัดการเก็บขอมูลเกี่ยวกับคะแนนในระบบฐานขอมูลดวย MySQL  และบทเรียนจํานวน 10 
หัวขอดวยโปรแกรมชวยสอนผานเว็บ และกลุมตัวอยางประเภทที่ 2 คือ หนวยงานที่นิสิตไปฝกงานประมาณ 12 
หนวยงาน โดยรวบรวมสารสนเทศของนิสิตที่ฝกงานเกี่ยวกับการนําความรูที่ไดจากการเรียนไปประยุกตใชในการ
ทํางานไดเพียงพอหรือไมในเวลา 3 เดือน ผลการวิจัยของกลุมตัวอยางประเภทที่ 1 พบวา 

การวัดประสิทธิผลจากการทดสอบเกี่ยวกับเขียนโปรแกรมในกลุมยอย 2 กลุม มีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  เนื่องจากคะแนนสอบเฉลี่ยหลังการศึกษาแตละบทและงานจากแบบฝกหัด กลุมยอยที่ 
1 ที่เรียนจากผูสอน ได 70.59  (จาก 100) ซึ่งมากกวากลุมยอยที่ 2 ได 53.84 ที่ศึกษาจากเว็บและเรียนดวยตนเอง 
และ เรียนในกลุมยอยที่ 2 มีความตองการใหเพิ่มชั่วโมงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อใหสามารถทํางาน
ไดจริงแบบบังคับเรียนมากกวาการศึกษาดวยตนเอง และตองการใหมีผูสอน เพื่อที่จะไดเขาใจเนื้อหาในการเรียนได
อยางถูกตองและสอบถามปญหาได   

สวนผลการวิจัยของกลุมตัวอยางประเภทที่ 2 พบวาหนวยงานที่นิสิตไปฝกงาน ตองการใหนิสิตสามารถ
เขียนโปรแกรมหรือพัฒนาระบบงานไดจริงเนื่องจากนิสิตฝกงานบางคนยังขาดความชํานาญเกี่ยวกับการเขียน
โปรแกรมสมัยใหม และผลการประเมินจากนิสิตตองการใหหลักสูตรมีการเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ทางเทคโนโลยีเว็บและการเขียนโปรแกรมในลักษณะติดตอทางเครือขายระดับสูงมากขึ้น 
คําสําคัญ : การเขียนโปรแกรม บทเรียนผานเว็บ การเขียนโปรแกรมผานเว็บ 
 

                                                 
1 โครงการจดัตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร คณะศลิปศาสตรและวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 73140 ประเทศไทย 
  Project of Computer Major, Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kamphaengsaean Campus, Nakhon Pathom 43140,   
  Thailand 



 บทความวิจัยและงานสรางสรรค :  
ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 3 

28-29 มกราคม 2553  มหาวิทยาลัยศิลปากร สนามจันทร 

P-261

Abstract 
The purpose of this research was to know the factors of  the  learning in  Computer and 

Information System course  emphasizing on practical  on computer  programming and the satisfaction of 
the students’ training in organization for development and improvement on Information Technology  
course. The sample groups were 2 types: the first sample group were 40 students who studied  
Computer and Information System that was divided into 2 sub-groups (20 students per sub-group). 
Methodology to compare the learning laboratory in computer programming by teacher or learning by 
themselves with Web-based learning. The indicator for lesson on practical on computer programming 
consisted of pre- and post tests score lessons and assignment. The instruments of developing system by 
PHP language , AppServ  and  Web Authoring Software to create user interface and database MySQL  
about score lessons  and assignment.  The second sample group were 12 organizations where students 
worked temporally for 3 months to collect  knowledge information to apply or practice leading life. The 
results of this research on the first sample group (type 1)  were as follows:  

The achievement tests about computer programming in 2 sub-groups showed There was  
statistically significant  differences between the first way and the second way at the 0.05 level of 
significance of the first sample group. The average of the achievement  post test for first way was 70.59 
marks (from 100)  and the second way was 53.84 marks.  The second sub-group in type 1 sample group 
would like to have more hours in writing computer programming in order to learn by mandatory course 
with teachers more than learning by themselves. This could help students because they could ask 
teachers.   

However  the results of this research on the second sample (type 2) was as follow : It was found 
that the organizations would like students to be able to write computer programs or develop the better 
working system.  Some the training students lacked skills in writing modern program.  And the student 
evaluation questionnaire would like developing system in advanced web technology and advanced 
communication network programming. 
Keywords : practical  computer  programming, computer and information system learning, Web-based  
learning 
 
คํานําและวัตถุประสงค 
 เพื่อใหการผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ  ผูวิจัย จึงเล็งเห็นความสําคัญในการที่
จะวิเคราะหประสิทธิภาพการเรียนรูในรายวิชาคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศโดยการเนนการปฏิบัติเพื่อการ
นําไปใชงานไดจริง  เนื่องจากเดิมรายวิชาคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ ในหลักสูตรไดสอนในภาคทฤษฎี แตไมมี
ชั่วโมงปฏิบัติการ จะมีนิสิตบางคนที่สามารถฝกปฏิบัติเพื่อเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรไดเอง สวนนิสิตบางคนที่ขาด
ความสนใจในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมหรือไมไดมีการนําความรูที่ไดจากภาคทฤษฏีไปฝกปฏิบัติโดยตนเองที่
นอกเหนือจากเวลาเรียน  ไมสามารถแกปญหาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรได  จึงเปนที่มาของปญหาที่
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ทําการวิจัย เพื่อใชในการพัฒนาสําหรับการปรับปรุงและประเมินหลักสูตรในอนาคตตอไป ดังนั้นผูวิจัยจะนําเสนอ
การศึกษาปจจัยการเรียนรูในรายวิชาคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศโดยการเนนปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
เพื่อการนําไปใชงานไดจริง วัตถุประสงคของการวิจัย คือ 
 1. เพื่อทราบถึงปจจัยการเรียนรูในรายวิชาคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศโดยการเนนปฏิบัติเกี่ยวกับการ

เขียนโปรแกรม 
2. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
 

อุปกรณและวิธีการ 
อุปกรณที่ใชสําหรับการวิจัย ประกอบดวย ซอฟตแวรสําหรับการพัฒนาระบบ 

- โปรแกรมสําหรับสรางเว็บสําหรับสรางสวนติดตอกับผูใช ( Web Authoring Software) 
- โปรแกรมสําหรับจัดการเกี่ยวกับฐานขอมูลดวย MySQL 
- โปรแกรมสําหรับการสรางสวนติดตอสําหรับเคร่ืองใหบริการดวย AppServ 

โดยมีการกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยใน 2 ลักษณะ คือ 
1) การเพิ่มช่ัวโมงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรในรายวิชาคอมพิวเตอรและระบบ

สารสนเทศใหกับผูเรียนโดยมีผูสอน โดยทําการวิเคราะหถึงผลสัมฤทธิ์ของการเรียนจากการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรจากการสอบและคะแนนจากแบบฝกหัดในแตละหัวขอที่ไดจากการเรียนซึ่ง
วิธีการประกอบดวย พัฒนาบทเรียนบนเว็บ  สรางสรางขอมูลสําหรับเก็บคะแนน และสรางเว็บบอรด
สําหรับการติดตอระหวางผูเรียนกับผูสอน ดวย ขาว  หัวขอ หรือปญหาที่ตองการสอบถาม  และเก็บ
คะแนนจากการสอบและแบบฝกหัด พรอมทั้งประเมินผลหลังเรียน  สําหรับกลุมผูเรียนแบงเปน 2 กลุม
ยอย ๆ ละ 20 คน  

- วิธีการแบงกลุม ดูจากคะแนนเฉลี่ยของผลการเรียนของปที่ผานมา และความรูทั่วไปพื้นฐาน
เพื่อเปรียบเทียบความเหมือนกันและความตางกันของแตละคู  ( 2 คนเปรียบเทียบ) ในตัว
แปรตนและตัวแปรตาม 

- แตละครั้งกอนเรียนจะมีการทดสอบ (Pre test) และหลังสอบจากการเรียน (Post test) ในแต
ละหัวขอ จํานวน 10 หัวขอยอย (subject) และนําผลการทดสอบของแตละกลุมมาหาคะแนน
เฉล่ียแลวนําเปรียบเทียบ 

และ      2) ทําการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (นิสิตฝกงาน ชั้นปที่ 4) ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อใชในการพัฒนาสําหรับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  

 
ผลและวจิารณ 

ผลการวิจัยของกลุมตัวอยางประเภทที่ 1 พบวา 
1.การวัดประสิทธิผลจากการทดสอบเกี่ยวกับเขียนโปรแกรมในกลุมยอย 2 กลุม มีความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  เนื่องจากคะแนนสอบของหลังการศึกษาแตละบทและงานจากแบบฝกหัด กลุมยอยที่ 1 
ที่เรียนจากผูสอน ไดคะแนนเฉลี่ย 70.59 (จาก 100 คะแนน) ซึ่งมากกวากลุมยอยที่ 2 ได 53.84 ที่ศึกษาจากเว็บและ
เรียนดวยตนเอง 
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2.ผูเรียนในกลุมยอยที่ 2 มีความตองการใหเพิ่มชั่วโมงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อใหสามารถ
ทํางานไดจริงแบบบังคับเรียนมากกวาการศึกษาดวยตนเอง และตองการใหมีผูสอน เพื่อที่จะไดเขาใจเนื้อหาในการ
เรียนไดอยางถูกตองและสอบถามปญหาได   

สวนผลการวิจัยของกลุมตัวอยางประเภทที่ 2 พบวาหนวยงานที่นิสิตไปฝกงาน ตองการใหนิสิตสามารถ
เขียนโปรแกรมหรือพัฒนาระบบงานไดจริง เนื่องจากนิสิตฝกงานบางคนยังขาดความชํานาญเกี่ยวกับการเขียน
โปรแกรมสมัยใหม และผลการประเมินจากนิสิตตองการใหหลักสูตรมีการเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ทางเทคโนโลยีเว็บและการเขียนโปรแกรมในลักษณะติดตอทางเครือขายระดับสูงมากขึ้น 
 จากการวิจัยในครั้งนี้พบวานิสิตที่เรียนตองการใหหลักสูตรมีการปรับปรุงในรายวิชาที่เกี่ยวกับการเขียน
โปรแกรมใหมีชั่วโมงปฏิบัติการเพิ่มขึ้น การสอนที่มีผูสอนเปนหลัก และการเรียนหรือศึกษาเพิ่มเติมจากโปรแกรมชวย
สอนหรือเว็บ (สําหรับนิสิตที่ตองการศึกษาเพิ่มเติมหรือเรียนไมทันผูอื่น) และควรมีปรับปรุงเนื้อหารายวิชาตางๆ 
ทางดานคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัยกับองคกรตาง ๆ ที่มีการใชงานในปจจุบัน ซึ่งขอมูลจะได
จากการฝกงานของนิสิต  จากบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแลว หรือจากศึกษาดูงานทางดานคอมพิวเตอรหนวยงาน
ตางๆ  เปนตน 
 
สรุป 

การวิจัยในครั้งนี้ เรื่อง การศึกษาปจจัยการเรียนรูในรายวิชาคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศโดยการเนน
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม สามารถทราบถึงความตองการเกี่ยวกับการเรียนของผูเรียนที่ตองการใหมีการ
เพิ่มชั่วโมงปฏิบัติการในเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การเนนการเรียนที่มีผูสอนเปนสวนสําคัญ และการ
เพิ่มเติมบทเรียนที่เปนในลักษณะที่ผูเรียนสามารถศึกษาดวยตนเองได (ในกรณีที่ตามการเรียนไมทัน) ในลักษณะ
โปรแกรมชวยสอนผานเว็บ เพื่อที่จะไดศึกษาในเวลาใดก็ได  และทราบถึงความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเพื่อการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่ควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมที่ทันสมัย 
 
คําขอบคุณ 

ขอขอบคุณคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.
นครปฐม ที่ไดอํานวยความสะดวกทั้งเครื่องมือและทุนวิจัยในครั้งนี้ 
 โดยมีระยะเวลาทําการวิจัย เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2550 ถึง  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2552 
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การสํารวจความคาดหวังในการเรียนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพของนักศึกษาวิทยาลัย
แพทยศาสตร 
The survey of expectations of students from the college of medicine on learning life science 
physics 
 
กาญจนา  จันทรประเสริฐ1 
Kanjana  Chanprasert1 
 
บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้เปนการสํารวจ ความคาดหวังของผูเรียนที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูและการสรางความรู
ของนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตรชั้นปที่หนึ่ง ในการเรียนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ จํานวน 114 คน โดยใช
แบบสํารวจ The Maryland Physics Expectations (MPEX)  ที่แสดงความเห็น 5 ระดับตั้งแตระดับ 5หมายถึงเห็น
ดวยมากที่สุด ถึงระดับ 1 หมายถึงไมเห็นดวยมากที่สุด  ความคาดหวังของผูเรียนที่สํารวจแบงเปน 6 ดาน คือ 1) ดาน
กระบวนการเรียนรู 2) ดานโครงสรางความรู 3) ดานเนื้อหาความรู 4) ดานการเชื่อมโยงระหวางฟสิกสและโลกของ
ความเปนจริง 5) ดานความเชื่อมโยงคณิตศาสตรในการเรียนฟสิกส และ 6) ดานพฤติกรรมที่จําเปนตอการเรียนรู ซึ่ง
ขอมูลความคาดหวังของผูเรียนที่ไดจากสํารวจถูกแบงเปนความคาดหวังเห็นดวยและความคาดหวังไมเห็นดวย
เปรียบเทียบกับความคาดหวังเห็นดวยและความคาดหวังไมเห็นดวยของผูเชี่ยวชาญ จากผลการสํารวจพบวารอยละ 
27,53,57,52,56,36 และ37 ของความคาดหวังเห็นดวยของผูเรียนใน 6 ดานและในภาพรวม ตามลําดับตรงกับความ
คาดหวังเห็นดวยของผูเชี่ยวชาญ  
คําสําคัญ : ความคาดหวัง วิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ แบบสํารวจ The Maryland Physics Expectations  
(MPEX) 
 
Abstract 

This study explores the expectations of learners about learning process and knowledge making. 
The samples were 114 students that were the first year, from the college of medicine on learning Life 
Science Physics. The Maryland Physics Expectations (MPEX) survey, a 5 levels Likert-style (the level of 5 
was strongly agree – the level of 1 was strongly disagree) questionnaires was used for this study. The aim 
of this study was to survey students’ expectations in 6 dimensions. They were 1) the learning process 2) 
the structure of knowledge 3) the content 4) the connection between physics and reality world 5) the link 
of mathematics in physics learning and 6) the necessary activities for learning process. The expectations 
were separate to “favorable experts’ responses” and “unfavorable experts’ responses” .The results reveal 
those students’ favorable expectations in six dimensions were 27%,53%,57%,52%,56%,36% 
respectively, and 37% of the total students’ responses are favorable (expert’s) responses.  

                                                        
1 ภาควิชาฟสิกส คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยรังสติ ปทุมธานี 12000 ประเทศไทย 
  Department of Physics, Faculty of Science, Rangsit University, Pathumthani 12000, Thailand 
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คํานําและวัตถุประสงค 

วิชาฟสิกสเปนวิชาวิทยาศาสตรกายภาพแขนงหนึ่งที่อยูในโครงสรางหลักสูตรทั้งระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายและระดับอุดมศึกษา มีวัตถุประสงคตองการใหผูเรียนมีขอมูลที่จะนําไปอธิบายปรากฏการณตางๆที่เกิดขึ้นได 
นอกจากนั้นยังมีจุดประสงคที่จะใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดคนส่ิงใหมๆขึ้น  เพื่อใหสอดคลองกับแผนการ
ศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2545-2559 ที่มุงผลิตบุคคลที่สามารถนําความรูไปสรางผลผลิตที่มีคุณภาพ สงผลตอการ
พัฒนาประเทศ  แตสถานการณปจจุบันจากรายงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาฟสิกส พบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสทั้งในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาต่ําลง(ยุทธการ,2546 และสรุปผลการ
ประชุมเสวนา,2551)  ซึ่งผลการศึกษาพบวาเกิดจากองคประกอบ 2 สวน คือ จากการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ของครูผูสอน และจากตัวผูเรียน    ในสวนของผูเรียนนั้นไดมีงานวิจัยที่สํารวจถึงเจตคติ ความเชื่อ และความคาดหวัง
เกี่ยวกับส่ิงที่ผูเรียนจะไดเรียนรูในวิชาฟสิกส  รวมถึงการสํารวจทักษะที่สงผลถึงการประสบความสําเร็จของผูเรียน  
เพราะเจตคติ ความเชื่อ และความคาดหวังของผูเรียนเปนส่ิงสําคัญที่เปนพื้นฐานการสรางความเขาใจในการเรียนรู   
ผูเรียนที่มีเจคติ ความเชื่อและความคาดหวังที่แตกตางกันก็อาจสงผลตอพฤติกรรมการเรียนรูวิชาฟสิกสที่แตกตางกัน
ได และ พฤติกรรมการเรียนรูวิชาฟสิกสที่แตกตางกัน  รวมถึงส่ิงที่ผูเรียนคาดหวังในการเรียนรูวิชาฟสิกสกับส่ิงที่
ครูผูสอนคาดหวังใหผูเรียนมีการเรียนรูวิชาฟสิกสที่มีความแตกตางกัน  อาจสงผลตอความเขาใจหลักการทางฟสิกส
ของผูเรียนไดแตกตางกัน (อัมพร,นฤมล และเชิญโชค,2550)  การศึกษาความคาดหวังของผูเรียนนั้นอาจทําไดโดย
การสัมภาษณ  การสังเกต แตวิธีดังกลาวไมสะดวกตอครูผูสอนที่มีภาระงานชั่วโมงสอนมาก หรือจํานวนผูเรียนมาก   
ดังนั้นในการสํารวจความคาดหวังของผูเรียนที่มีจํานวนมากจึงใชแบบสํารวจความคาดหวังเปนสวนใหญ   และแบบ
สํารวจที่ครูผูสอนวิชาฟสิกสนําไปใชคือ  The Maryland Physics Expectations(MPEX) เปนแบบสํารวจที่สรางขึ้นมา
ในป ค.ศ.1992 ที่ University of Washington (Redish , Saul,Steinberg,1992)เพื่อวัดความคาดหวังในการเรียน
วิชาฟสิกส  ผานการทดลองและการพัฒนาโดยใชในมหาวิทยาลัยกวา 15 แหง   แบบสํารวจนี้ประกอบดวยขอความ 
34 ขอความ เปนแบบมาตราประมาณคาความคิดเห็น 5 ระดับใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นตั้งแตระดับ 5เห็นดวยมาก
ที่สุด ถึงระดับ 1 ไมเห็นดวยมากที่สุด  แบบสํารวจ MPEXนี้ แปลความหมายความคาดหวังแตละดานโดยผูเชี่ยวชาญ
ที่มีประสบการณในการสอนฟสิกส   โดยแบงความคาดหวัง 6 ดานดังนี้ 1) กระบวนการเรียนรู  2) โครงสรางความรู  
3) เนื้อหาความรู  4) การเชื่อมโยงระหวางฟสิกสและโลกของความเปนจริง  5) ความเชื่อมโยงคณิตศาสตรในการ
เรียนฟสิกส  และ 6) พฤติกรรมที่จําเปนตอการเรียนรู   

วิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ   (PHY135: Life Science Physics) เปนรายวิชาในกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
(วิชาแกน) ที่อยูในความรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
รังสิต เปนรายวิชาที่จัดใหกับนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร  คณะทันตแพทย คณะเทคนิคการแพทย คณะพยาบาล
ศาสตร และคณะทัศนศาสตร  จุดมุงหมายของรายวิชาคือเนนใหผูเรียนใชความรูทางฟสิกสไปอธิบายการทํางานของ
สวนตางๆของรางกายได   จากเหตุผลที่กลาวขางตนวาความคาดหวังของผูเรียนที่แตกตางกันก็อาจสงผลตอ
พฤติกรรมการเรียนรูที่แตกตางกันได  ผูวิจัยไดสํารวจความคาดหวังในการเรียนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพของ
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรชั้นปที่สอง  ปการศึกษา2551 จํานวน 100 คน ซึ่งเปนเพศหญิงทั้งหมด  เกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรูและการสรางความรูในการเรียนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ โดยใชแบบสํารวจ The Maryland 
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Physics Expectations (MPEX)  ที่สํารวจความคาดหวัง 6 ดาน พบวาความคาดหวังที่เห็นดวยของผูเรียนใน6 ดาน
ตรงกับความคาดหวังที่เห็นดวยของผูเชี่ยวชาญรอยละ 47.7, 45.2, 48.6, 46.5, 41.0, 45.0 ตามลําดับ และใน
ภาพรวมรอยละ 45.0 ซึ่งแสดงใหเห็นวา ผูเรียนมีเจตคติวาการเรียนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพคือการนําสูตร
สมการไปใชแกปญหาโจทยแบบฝกหัด ทําใหบางคนเขาใจวา ผูที่แกปญหาโจทยแบบฝกหัดได คือผูที่ประสบ
ผลสําเร็จในการเรียน (กาญจนา  จันทรประเสริฐ ,2551:295)    เพื่อเปนการศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังของผูเรียน
ตางคณะในรายวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ ในครั้งนี้ผูวิจัยจึงสํารวจความคาดหวังในการเรียนวิชาฟสิกส
วิทยาศาสตรชีวภาพของนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตรศาสตรชั้นปที่หนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคเลือกและนํา
กระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพใหตอบสนองตอความ
คาดหวังของผูเรียน เพื่อทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงคของรายวิชา 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย   ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

1. ประชากรที่ใชในการศึกษาเปนนักศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตรชั้นปที่  1 ปการศึกษา  2552  
มหาวิทยาลัยรังสิต  จํานวน 114 คน โดยกําหนดใหเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาทั้งหมด 

2. นําแบบสํารวจ The Maryland Physics Expectations (MPEX) มาแปลเปนภาษาไทย ใหผูเชี่ยวชาญดาน
ภาษาตรวจสอบเพื่อใหคงความหมายเดิม และจัดทําเปนแบบสํารวจความคาดหวังที่มีคําแปลภาษาไทย  
แบบสํารวจประกอบดวยขอความ 34 ขอความ เปนแบบมาตราประมาณคาความคิดเห็น   5  ระดับให
ผูเรียนแสดงความคิดเห็นตั้งแตระดับ 5 เห็นดวยมากที่สุดถึงระดับ 1 ไมเห็นดวยมากที่สุด โดยแบงความ
คาดหวัง 6 ดาน และกําหนดความหมายดังนี้ 

(1) กระบวนการเรียนรู เปนกลุมที่คาดหวังเกี่ยวกับกระบวนการในการเรียนรูฟสิกสวาจะเปน
กระบวนการสรางความเขาใจดวยตนเอง 

(2) โครงสรางความรู  เปนกลุมคาดหวังเกี่ยวกับโครงสรางของความรูทางฟสิกสวาหลักการทางฟสิกส
เปนส่ิงที่เชื่อมโยงกัน 

(3) เนื้อหาความรู  เปนกลุมคาดหวังเกี่ยวกับเนื้อหาความรูทางฟสิกสวาเปนเรื่องหลักการที่ซอนอยู
ภายในสูตร  

(4)  ความเชื่อมโยงระหวางฟสิกสและโลกของความเปนจริง  เปนกลุมคาดหวังเกี่ยวกับการเชื่อยมโยง
ระหวางฟสิกสและโลกของความเปนจริง    

(5)  ความเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรในการเรียนฟสิกส  เปนกลุมคาดหวังเกี่ยวกับบทบาทของ
คณิตศาสตรในการเรียนฟสิกสวาคณิตศาสตรเปนเครื่องมือที่ใชเพื่ออธิบายปรากฏการณทาง
ฟสิกส   

(6)  พฤติกรรมที่จําเปนตอการเรียนรู เปนกลุมคาดหวังเกี่ยวกับพฤติกรรมที่จําเปนตอการเรียนรูวา
ผูเรียนมีความพยายามที่จะใชความรูเดิมเปนฐานสําหรับการเรียนรูใหม 

ความคาดหวังทั้ง 6 ดานนี้ถูกแปลความหมายเปนเจตคติ ความเชื่อ ที่ผูเรียนจะแสดงออกทางพฤติกรรมโดย
เปรียบเทียบกับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณในการสอนฟสิกสที่ Redish , Saul และ Steinberg 
สํารวจไวเปนคามาตรฐานวาเห็นดวยและไมเห็นดวยตามตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 รายละเอียดเจตคติและความเชื่อของความคาดหวังของผูเรียนที่แปลความหมายโดยผูเชี่ยวชาญ 
 

กลุมความคาดหวัง เห็นดวย ไมเห็นดวย ขอความที่* 
กระบวนการเรียนรู คาดหวังวาเปนการเรียนรู

อ ย า ง อิ ส ร ะ  ส า ม า ร ถ
ตอบสนอ งต อ ก า ร ส ร า ง
ความรูดวยตนเอง 

คาดหวังวาเปนการเรียนรูที่
เ กิ ด จ า ก ค รู ผู ส อ น ห รื อ
เอกสารตําราตางๆ 

8,13,14,17,27 

โครงสรางความรู มีความเชื่อวาความรูทาง
ฟ สิ ก ส ทั้ ง ห ม ด เ ป น ส่ิ ง ที่
เชื่อมโยงและเกี่ยวของกัน 

มีความเชื่อวาความรูทาง
ฟสิกสกลาวถึงความจริงที่
แยกออกเปนสวนๆอยาง
อิสระตอกันได 

12,15,16,21,29 

เนื้อหาความรู เนนความเขาใจความคิด
วิเคราะหและความคิดรวบ
ยอด 

เนนการจดจําและนําสูตรไป
ใช 

4,14,19,23,26,27 

การเชื่ อมโยงระหวาง
ฟสิกสและโลกของความ
เปนจริง 

มีความเชื่อวาการเรียนฟสิกส
มีความสัมพันธและนําไปใช
ประโยชนในชีวิตจริงได 

มีความ เชื่ อ ว า กา ร เ รี ยน
ฟสิกสไมสามารถเชื่อมโยง
กับ ส่ิงตางๆที่ เกิดขึ้นหรือ
ประสบการณที่จะไดรับใน
ชีวิตประจําวันได 

10,18,22,25 

ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง
คณิตศาสตรในการเรียน
ฟสิกส 

เขาใจวาคณิตศาสตร เปน
เครื่องมือที่ชวยอํานวยความ
ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร อ ธิ บ า ย
ปรากฏการณทางธรรมชาติ 

เ ข า ใ จ ว า ฟ สิ ก ส แ ล ะ
คณิตศาสตรเปนอิสระตอกัน
ไมมีความเกี่ยวของสัมพันธ
กัน 

2,8,15,16,17,20 

พฤติกรรมที่จําเปนตอ
การเรียนรู 

มี ค ว ามพยายามที่ จ ะ ใ ช
ขอมูลที่ มีอยู เดิมทําใหเกิด
ความหมายตอการเรียนรู
ฟสิกส 

ไมมีความพยายามที่จะใช
ขอมูลที่ มีอยู เดิมทําใหเกิด
ประสิทธิภาพตอการเรียนรู 

3,6,7,24,31 

*การนําขอมูลจากแบบสํารวจ The Maryland Physics Expectations (MPEX) มาวิเคราะหความคาดหวังจะไมนําขอมูลมาครบทั้ง34 
ขอ ตามกระบวนการวิเคราะหของ Redish , Saul และSteinberg 
 

3. รวบรวมขอมูลจากแบบสํารวจความคาดหวังของผูเรียน  วิเคราะหคาสถิติรอยละ  โดยวิเคราะหแตละกลุม
ความคาดหวังและภาพรวม   ระดับตัวเลือก 4 และ 5 เปนความคาดหวังที่เห็นดวย  ระดับตัวเลือก 1 และ 2 
เปนความคาดหวังที่ไมเห็นดวย  
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ผลการวิจัย 
1. กลุมเปาหมายเปนนักศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตรชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2552  มหาวิทยาลัยรังสิต  

จํานวน 114 คน จําแนกเปนเพศชาย  54 คน คิดเปนรอยละ 47.4 เพศหญิง 60 คน คิดเปนรอยละ 52.6  จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรปกติ 97 คน คิดเปนรอยละ 85.1 ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหลักสูตรทวิภาษา 5 คน คิดเปนรอยละ 4.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรนานาชาติ 4 คน 
คิดเปนรอยละ 3.5 ระดับปริญญาตรี 8 คน คิดเปนรอยละ 7.0  คาเฉลี่ยของเกรดเฉลี่ยที่จบการศึกษาเทากับ 
3.68  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.67 

2.  ความคาดหวังของผูเรียนที่ไดจากสํารวจถูกแบงเปนความคาดหวังเห็นดวย/ไมเห็นดวยที่ตรงกับผูเชี่ยวชาญ 
พบวารอยละ 27,53,57,52,56,36 และ37 ของความคาดหวังของผูเรียนใน 6 ดานและในภาพรวม 
ตามลําดับตรงกับความคาดหวังเห็นดวยของผูเชี่ยวชาญ  ตามตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 2  คารอยละของความคาดหวังเห็นดวย/ไมเห็นดวยของผูเรียน 

 
กลุมความคาดหวัง เห็นดวย ไมเห็นดวย ปานกลาง 

กระบวนการเรียนรู 27 11 62 
โครงสรางความรู 53 2 45 
เนื้อหาความรู 57 2 41 
การเชื่อมโยงระหวางฟสิกสและโลกของความเปนจริง   52 0 48 
ความเชื่อมโยงคณิตศาสตรในการเรียนฟสิกส 56 2 52 
พฤติกรรมที่จําเปนตอการเรียนรู 36 5 59 

 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคารอยละของความคาดหวังเห็นดวย /ไมเห็นดวยของผูเชี่ยวชาญกับความคาดหวังเห็นดวย /
ไมเห็นดวยของผูเรียน 

กลุมความคาดหวัง ผูเชี่ยวชาญ กลุมเปาหมาย 
กระบวนการเรียนรู 93/3 27/11 
โครงสรางความรู 85/12 53/2 
เนื้อหาความรู 89/6 57/2 
การเชื่อมโยงระหวางฟสิกสและโลกของความเปนจริง 93/3 52/0 
ความเชื่อมโยงคณิตศาสตรในการเรียนฟสิกส 92/4 56/2 
พฤติกรรมที่จําเปนตอการเรียนรู 85/4 36/5 
ภาพรวม 87/6 37/1 

 
สรุป 
 จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวานักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตรชั้นปที่หนึ่ง ที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษา
ครั้งนี้มีความคาดหวังเห็นดวยในการเรียนวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพแตกตางจากความคาดหวังเห็นดวยของ
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ผูเชี่ยวชาญ    ผูเรียนมีความคาดหวังวาความรูในวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ จะไดจากการเรียนการสอนให
หองเรียนหรือตําราเรียนเทานั้น ไมสามารถเกิดเรียนรูดวยวิธีการสรางความรูดวยตนเอง  เปนการเรียนรูที่เนนการ
จดจําและการนําสูตรไปใช มีความเชื่อวาวิชาฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพไมสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน และไม
สามารถนําความรูไปสัมพันธกับวิชาอื่นได กลาวไดวาผูเรียนมาดวยความคาดหวังในลักษณะของ Passive learner  
ซึ่งเปนลักษณะผูเรียนแบบดั้งเดิมที่คาดหวังวาจะเรียนรูส่ิงใหม  ๆ  ผานอาจารยซึ่งเปนการเนนการจํามากกวาการมี
ปฏิสัมพันธกับปญหา  หรือ การแกปญหา  จึงตองเปนหนาที่ของครูผูสอนทําใหผูเรียนมลัีกษณะเปนActive learner 
ที่มีความตองการเรียนรูส่ิงใหม สารสนเทศใหม โดยผูเรียนมีสวนเขาไปเกี่ยวของและมีสวนรวมในการเรียนรูดวย
ตนเองเนนที่การแกปญหา การนําไปประยุกตใชในสถานการณใหมได โดยครูผูสอนจะตองเลือกรูปแบบการเรียนการ
สอนที่มีอยูในปจจุบันหรือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจากที่มีอยูในปจจุบันมาจัดเปนกระบวบการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพเพื่อทําใหผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายของรายวิชา 
 
คําขอบคณุ 
 ขอขอบคุณ รศ.ดร.ทัศนีย ปญจานนท  คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ใหการสนับสนุนการ
วิจัยครั้งนี้  และขอบคุณนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตรที่ใหขอมูลในการสํารวจจนรายงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงตาม
วัตถุประสงค 
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สภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1 
State of basic education school administration according to the opinions of teachers 
in private schools from Pathumthani Educational Service Area Office 1 
 
เบ็นจา ทับทิม1 
Benja tubtim1 

 
บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสภาพและเปรียบเทียบสภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ตัวแปรที่ศึกษา
ประกอบดวย  ตัวแปรอิสระ ไดแก  คุณลักษณะครูโรงเรียนเอกชน  เพศ  วุฒิการศึกษา  ตําแหนง  ประสบการณการ
สอน และขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงานตัวแปรตามไดแก   สภาพการบริหารสถานศึกษา 4 ดาน คือ การบริหารงาน
วิชาการ    ดานการบริหารงานงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล และ ดานการบริหารงานทั่วไป    ประชากรที่
ใชในการวิจัยไดแก  ครูผูสอนโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1   จํานวน 597 คน   
สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน  ไดกลุมตัวอยางจํานวน  200 คนเครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก  แบบสอบถามที่ผูวิจัย
สรางขึ้น  โดยมีคาดัชนีความสอดคลองกับวัตถุประสงค(IOC)  ระหวาง 0.60-1.00  และคาความเชื่อม่ันเทากับ  .96  
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก   คารอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติทดสอบที และการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการวิจัยมีดังนี้ 
1.  ผลการศึกษาพบวาสภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในลําดับมากเมื่อพิจารณารายดาน พบวา 
มสภาพการบริหารระดับมากทั้ง  4  ดาน เรียงตามระดับคาเฉลี่ย ดังนี้  ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการ
บริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป ตามลําดับ   

2.  ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบสภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 จําแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง   
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและ ขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน พบวา  

2.1 ครูโรงเรียนเอกชนที่มี ที่มีเพศ  วุฒิการศึกษา ตําแหนง และขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน  แตกตางกัน มี
ความคิดเห็นตอสภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 
แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว   

2.2  ครูโรงเรียนเอกชนที่มีประสบการณในการทํางาน แตกตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี   เขต 1 ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว 

                                                            
1 โรงเรียนประคองศิลป 16/10 ถนนปทุมสัมพันธุ ตําบลบางปรอก อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 
  Prakongsil School 16/10 Pathumsampan Road, Muang Distract, Pathumthani 12000 
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คําสําคัญ : สภาพการบริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ความคิดเห็น 
 
Abstract 

  The purposes  of  this  research  were to study  compare the  state of administration basic  
education  school from the opinion of  private school teachers from   Pathumthani  Education  Service  
Area office 1. The independent variables are the characteristic of private school teachers including 
gender , education, position,  teaching experience, and  school size. The dependent variables are 4 
aspect besic education school administration work including technical administration, budget 
administration, personnel administration, and general work administration. The  sample of  200 persons  
is  selected  from  the  597 private school teachers  under Pathumthani  Education  Service  Area office 1 
by  using  the  multistage  sampling.  Data  are  collected  by  using  a questionaire  which  has  IOC  
between  0.60-1.00 and reliability  coefficients 0.96.  Statistical  tools  employed  for  the  analysis  of  data  
are  percentage,  mean,  standard ,  t-test  and  F-test (One  way  ANOVA). 

The results of this research are as  follows : 
1.  The state of administration school foundation follow the opinion of private school teachers 

under Pathumthani Education Service Area office 1 are at the more level. When  considering  each part  it  
was  found  that  4  states of administration  are more  level by arrange follow averages are that budget 
administration, technical administration, personnel administration, and general work administration. 

2. Comparing  the state of administration basic  education  school follow the opinion of  private 
school teacher under Pathumthani  Education  Service  Area office 1   according  to gender , education, 
position, teaching experience (in the private school ) ,and  school size  revealed  that  :       

2.1 The differences  in gender, education, position, and school size resulted  in  different 
state of administration basic  education  school follow the opinion of  private school teachers  under 
Pathumthani  Education  Service  Area office 1  at  the    .05  significant level,  which  support  the  
hypothesis. 

2.2 The differences  in teaching experience did  not  resulted  in  different state of 
administration basic  education  school follow the opinion of  private school teachers  under Pathumthani  
Education  Service  Area office 1  at  the  .05  significant level,  which  dose  not  follow the  hypothesis. 
Keywords :  state, basic education school administration, opinions  
 
คํานํา 
 การศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทําใหมนุษยเปนคนที่สมบูรณ เปนคนดี มี
ความสามารถและมีความสุข ทั้งยังเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดาน ไมวาดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองและวัฒนธรรม  เพราะการศึกษานั้นมุงที่จะพัฒนา  4  ดานในดานสมอง ความคิด จิตใจและการกระทําในการ
จัดการศึกษาของประเทศไทยในปจจุบันนี้ไดแบงการศึกษาออกเปน 4 ระดับ  คือ  ระดับอนุบาล ประถมศึกษา 
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มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ซึ่งการศึกษาในทุกระดับทําหนาที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย  (Human resource) ใหมี
คุณลักษณะที่เหมาะสมทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ   ตามความตองการของสังคม ดังนั้น การศึกษาทุกระดับมี
ความสําคัญและเปนรากฐานของการพัฒนาชาติ รัฐจึงจําเปนตองตระหนักถึงความสําคัญ ในการจัดการศึกษาใหแก
ประชาชนเพราะเปนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับประชาชนทุกคน การใหการศึกษาแกประชาชนในประเทศนั้น สวน
ใหญรัฐเปนผูดําเนินการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษาแตเนื่องจากรัฐมีงบประมาณในการจัด
การศึกษาจํากัด ไมสามารถจัดการศึกษาใหทั่วถึงทุกระดับได เอกชนจึงเขามามีบทบาทในการชวยแบงเบาภาระในการ
จัดการศึกษาของรัฐ  ทั้งในระดับอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา (ประทีป เอี่ยมศิริ 2533 : 1)
และตามนโยบายของรัฐที่กลาววา  รัฐพึงระดมเลือกสรรทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ  ทั้งจากรัฐ ทองถิ่น  เอกชนและผูรับ
การศึกษามาใชในการจัดการศึกษา หาวิธีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด และรัฐพึงเปด
โอกาสใหเอกชนรวมรับภาระจัดการศึกษาภายในขอบเขตที่รัฐกําหนดแตรัฐจะตองดูแลใหสถานศึกษาเอกชนทุก
ประเภททั้งที่จัดเปนการศึกษาในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายแผนงาน
และโครงการทางการศึกษาของชาติ  ทั้งนี้การศึกษาเอกชนจัดนั้นจะตองจัดการศึกษาอยางแทจริง ใหเกิดการจัด
การศึกษาโดยเอกชน รัฐเปนเพียงผูกําหนดนโยบายดานการศึกษา หลักเกณฑ กํากับ ดูแล สวนเอกชนเปนผูลงทุนดวย
ตนเองทําใหการบริหารมีความคลองตัว 

 การจัดการศึกษาของเอกชนมีสวนสําคัญรวมกับรัฐตอการพัฒนาคนและประเทศชาติ       โดยปรากฏใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49   วรรคหน่ึง กําหนดไววา    “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอ
กันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย ”  และ
ดวยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)     พ.ศ. 2545 กําหนดใหโรงเรียนเปน
นิติบุคคล โดยกําหนดหลักการสําคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาเฉพาะ การบริหารจัดการศึกษาเอกชนใหเอกชนมี
อิสระในการบริหารจัดการ โดยมีแนวปฏิบัติในการกํากับ   ติดตาม ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ และใหรัฐกําหนดนโยบาย  และมาตรการที่ชัดเจน ในการสงเสริมการมีสวนรวมของ
เอกชนในการจัดการศึกษา และพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน   พ.ศ.   2550 บังคับใหโรงเรียนเอกชนตองเปนนิติ
บุคคลและมีคณะกรรมการบริหารถือไดวาเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในเรื่องการบริหารการศึกษาในโรงเรียน การ
บริหารโรงเรียนเปนภารกิจหลักของผูบริหาร  ที่จะตองกําหนดแบบแผน  วิธีการและขั้นตอนตาง ๆ  ในการปฏิบัติงาน
ไวอยางมีระบบ   ถาระบบการบริหารไมดีจะกระทบกระเทือนตอสวนอื่น ๆ ของหนวยงาน นักบริหารที่ดี ตองรูจัก
เลอืกวิธีการบริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะใหงานนั้นบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว เมื่อรัฐกําหนดระเบียบ
ใหเปนแนวปฏิบัติและเปนกลไกการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่ และสถานศึกษาตองถือปฏิบัติ   ที่
สําคัญภารกิจการบริหาร จึงเปนภารกิจสําคัญขององคการภาครัฐที่จะตองบริหารองคการใหบังเกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและยกระดับคุณภาพ และความทั่วถึงในการบริหารสถานศึกษา(กระทรวงศึกษาธิการ.2546:6)และเมื่อ
กฎหมายบัญญัติใหโรงเรียนเอกชนเปนนิติบุคคลโรงเรียนจึงจําเปนตองจัดระบบการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ มี
การรวบรวม จัดระบบขอมูล วางแผนดําเนินการตามแผน   ศึกษากฎหมาย กฎและระเบียบที่เกี่ยวของ ใชการบริหารที่
เนนการมีสวนรวม มีการจัดระบบบัญชีใหครบถวนถูกตอง   ผูบริหารโรงเรียนจะตองมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากตอ
การบริหารโรงเรียน และมีอํานาจการตัดสินใจในการบริหาร และการจัดการศึกษาของตนเอง ในเรื่องของการบริหาร
ทั่วไป การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานงบประมาณ เมื่อบทบาทของผูบริหาร
เปลี่ยนแปลงไป จึงทําใหภาระความรับผิดชอบของผูบริหารเพิ่มมากขึ้น 
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 โรงเรียนที่มีสถานะเปนโรงเรียนเอกชนเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางใด    จําเปนที่จะตองวิเคราะหจากสภาพ
ของโรงเรียนตามกฎหมายวาดวยการศึกษาเปนหลัก (สงขลา วิชัยขัทคะ.2546: 4)การเปนนิติบุคคลของโรงเรียน จะ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ตอเมื่อมีกฎหมายกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่   และใหอํานาจอิสระในการบริหารทั้งดาน
การเงิน การบริหารงานบุคคล และการใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมายเฉพาะการที่กฎหมายวาดวยระเบียบราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ แต กําหนดใหโรงเรียนเปนโรงเรียนเอกชนโดยชื่อเทานั้น    แตการบริหารจัดการภายในตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายมหาชนหลายฉบับ ที่ใชบังคับสวนราชการโดยทั่วไป โดยมีตราสารจัดตั้งเปนตัวกําหนด    
โรงเรียนซึ่งมีฐานะเปนโรงเรียนเอกชนไมมีอํานาจออกกฎ ขอบังคับของตนเอง  เพื่อใชในการบริหารงาน บริหาร
ทรัพยสิน   และบริหารบุคคลของตนเองได 
 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 1 มีโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน   34  โรง  
ซึ่งเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 1 มีนโยบายในการดําเนินงานสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานแกประชากรวัยเรียนอยางทั่วถึงดวยความเสมอภาค     โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา สงเสริมกระบวนการเรียนรูตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู  และจัดการดูแลนักเรียนอยางมี
ระบบ สงเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนา
ระบบขอมูลสารสนเทศและเครือขายเทคโนโลยีการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการบริหารภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ใหทันสมัยคลองตัว      รวดเร็วเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการและเพื่อให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542      และฉบับที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่  2  พ.ศ.  2550  ซึ่ง
กําหนดใหโรงเรียนเปนนิติบุคคล   ทําใหการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน จําเปนตอง
ปฏิรูปใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  แตพระราชบัญญัติดังกลาวมิไดบัญญัติรายละเอียดถึงสิทธิ
และหนาที่ไวเปนการเฉพาะ       จึงทําใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนมีเพียงกรอบความคิดการบริหารงาน แตยังไมมี
รายละเอียดชัดเจนเหมือนกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ทําใหการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของเอกชนซึ่งมีขอบขายการบริหารงานทั้ง 4 ดานเชนเดียวกัน ไดแกการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การ
บริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไปจึงยังคอนขางสับสน เชน การจัดทําระบบการเงินและบัญชี การทํา
นิติกรรม  

 เนื่องจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนไมมีอํานาจออกกฎ ขอบังคับในการบริหารงาน ผูวิจัยจึงสนใจ
ศึกษาสภาพการบริหารศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานี  เขต  1  เพื่อนําผลวิจัยไปใชพัฒนาและกําหนดแนวทางในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
เอกชนอยูในระดับใด 

 
วัตถุประสงค 

1.เพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
ปทุมธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ทั้ง 4 ดาน ในดานการบริหารงานวิชาการ ดานการ
บริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป 

2.เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดปทุมธานีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1  จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา  ตําแหนง 
ประสบการณ และขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน 
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วิธีการดําเนินการวิจัย    
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research) โดยมุงศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี   เขต   1  
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูโรงเรียนเอกชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานี เขต 1 จํานวนทั้งส้ิน 597  คน   

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก ครูโรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี 
เขต 1  จํานวน  200 คน  การเลือกตัวอยางในงานวิจัยนี้   ผูวิจัยเลือกตัวอยางโดยกําหนดขนาดตัวอยางจากการเปด
ตาราง เครจซีและมอรแกน (Krejcie  and  Morgan อางถึงในพวงรัตน  ทวีรัตน. 2540 : 303)     

 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มี  1  ชุดประกอบดวยแบบสอบถาม จํานวน  1 ฉบับ แบงเปน   2   ตอน   
คือ 

ตอนที่   1   สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับตัวแปร
อิสระ  ที่ใชในการศึกษา ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางานและตําแหนงหนาที่การงาน   
มีลักษณะเปนแบบ  สํารวจรายการ   (Check List) จํานวน  5  ขอ 

ตอนที่    2   สอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งเปนแบบสอบถามที่
ผูวิจัยไดสรางขึ้นตามขอบขายของการบริหารงานของสถานศึกษาจํานวน 4  ดาน คือ   ดานการบริหารงานวิชาการ  
การบริหารงานงบประมาณ    ดานการบริหารงานบุคคล   และดานการบริหารงานทั่วไป  ลักษณะของแบบสอบถาม 
เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5   ระดับ คือ  มากที่สุด     มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยมี
เกณฑในการใหคะแนนตามแนวทางของเบสทและคาหน (Best and Kahn. 1989) 

2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสอบถาม 
3. กาํหนดตัวบงชี้เชิงพฤติกรรมและขอกระทงคําถามตามนิยามศัพทเฉพาะจากงานวิจัย 
4. สรางขอคําถาม เพื่อใชวัดสภาพการบริหารสถานศึกษา ซึ่งจําแนกเปน 4 ดาน ประกอบดวย    ดานการ

บริหารงานวิชาการ  การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและดานการบริหารงานทั่วไป 
5. นําแบบสอบถาม ที่สรางขึ้นตามขอ  4  เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบ และแกไขตาม

ขอเสนอแนะ 
6. นําแบบสอบถาม ที่ผานการตรวจสอบ และแกไขตามขอเสนอแนะ จากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลว

ใหผู เชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ตรวจสอบคุณภาพความตรง  เชิงเนื้อหา โดยพิจารณาความสอดคลองของ
แบบสอบถามที่ไดนิยามไวในแตละตอน และคัดเลือกขอคําถาม  ที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต  0.5  ขึ้นไป  
และดําเนินการแกไขปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
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7. นําแบบสอบถามในขอ   6    ที่ผานการคัดเลือกและแกไขปรับปรุง มาจัดพิมพเปนฉบับที่สมบูรณแลว  ไป
ทดลองใช (Try Out) กับบุคลากรที่มีคุณสมบัติเทาเทียมกับกลุมตัวอยางจํานวน 200 คน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต   1    โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha coefficient) ของครอ
นบาค (Cronbach) ไดคาความเที่ยงของแบบสอบถามวัดสภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเอกชน 

8. นําแบบสอบถามไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนตามลําดับ   ดังนี้ 
กลุมที่ 1 ดําเนินการโดย 
1. นําหนังสือจากบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แจงไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ปทุมธานี  เขต 1    เพื่อขออนุญาตเก็บรวมรวมขอมูลกับครูในโรงเรียน ที่เปนกลุมตัวอยาง 
2. ผูวิจัยขอหนังสือจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต1 เพื่อแจงเรื่องการทําวิทยานิพนธ และขอ

ความอนุเคราะหเรื่องเก็บขอมูลไปยังผูบริหารสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง 
3.ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจากสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง 17 โรง จํานวนแบบสอบ ถาม   

200 ฉบับคิดเปนรอยละ   100 
 
ผลและวิจารณ 

ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอเปน  2  ตอน  ดังนี้ 
ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนครูเพศหญิง รอยละ  

76.00  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี   รอยละ 74.50  ตําแหนงครูผูสอน  รอยละ  94.00 และเปนโรงเรียน  ขนาด
กลาง มีนักเรียนตั้งแต 121-600 คน  รอยละ  82.00 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1 ทั้ง 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ   ดาน
การบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป 

โดยภาพรวม ในระดับมาก (⎯X  =  3.79)  เมื่อพิจารณารายดานพบวา  มีสภาพการบริหารงานระดับมาก
ทั้ง  4  ดาน  เรียงตามลําดับคาเฉลี่ย ดังนี้  ดานการบริหารงานงบประมาณ(⎯X  =  3.93) ดานการบริหารงานวิชาการ 
(⎯X  =  3.83)  ดานการบริหารงานบุคคล (⎯X  =  3.70)  และดานการบริหารงานทั่วไป (⎯X  =  3.70)    ตามลําดับ 

ตอนที่  3  ทดสอบสมมติฐาน ผูบริหาร  ครูผูสอน  ที่มีการศึกษา และประสบการณในการทํางาน และ
ตําแหนงหนาที่การทํางานตางกัน  มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1 

1. ครูโรงเรียนเอกชนที่มี ที่มีเพศ  วุฒิการศึกษา ตําแหนง และขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน  แตกตางกัน มี
ความคิดเห็นตอสภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 
แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว   
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2.  ครูโรงเรียนเอกชนที่มีประสบการณในการทํางาน แตกตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี   เขต 1ไมแตกตางกัน  ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว 

 
สรุป 

  1.  จากผลการวิจัยพบวา   ครูมีความคิดเห็นวาสภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานการ
บริหารงานวิชาการ   ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารของโรงเรียนไดพัฒนากระบวนการเรียนรู และพัฒนา
หลักสูตรใหสนองความตองการของผูเรียนและทองถิ่น ไดกํากับ ดูแล ติดตามผลและนิเทศเพื่อใหครูไดประเมินผล
ตามสภาพจริงอยูเสมอ    

2.  จากผลการวิจัยพบวา   ครูมีความคิดเห็นวาสภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานการบริหารงาน
งบประมาณ  ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารของโรงเรียนไดดําเนินงานระดมทรัพยากรและลงทุนเพื่อ
การศึกษาในดานการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ โรงเรียนมีแผนการดําเนินงานการ ทําแผนขอ
งบประมาณ เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โรงเรียนจัดสรรงบประมาณอยางเปนระบบ
โรงเรียนตรวจสอบ ติดตามการใชทรัพยากรโดยประเมินผลคุณภาพการปฏิบัติงาน และวิเคราะหความมีประสิทธิภาพ 
และคุมคาการใชทรัพยากรในสถานศึกษา    

3.   จากผลการวิจัยพบวา   ครูมีความคิดเห็นวาสภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานการ
บริหารงานบุคคล ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารของโรงเรียนไดเปดโอกาสให  บุคลากรทุกฝาย มีสวนรวม
ในการจัดการเรียน  การสอน และผูบริหารได กํากับ ดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และได
บริหารงานบุคคลตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โรงเรียนจัดใหมีมาตรฐานการปฏิบัติงานของแตละงาน   

4.  จากผลการวิจัยพบวา   ครูมีความคิดเห็นวาสภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานการบริหารงาน
ทั่วไป ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารของโรงเรียนไดสงเสริมพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและ
ทักษะในการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม  โดยกําหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา สอดคลองกับเขตพื้นที่การ 
ศึกษา  และบํารุงรักษา อาคารสถานที่และสภาพแวดลอมในโรงเรียน ใหอยูในสภาพปลอดภัยและพรอมที่จะใช
ประโยชนและใหความสําคัญกับการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกับบุคคล ชุมชนองคกร หนวยงาน
และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาดวย   
 
ขอขอบคุณ 
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ชื่อผลงานวิจัยสรางสรรค “สนอง-ปรารถนา“

“Reply-Desire”
ชื่อผูวิจัย นางสาว ดาวรรณ หมัดหลี

Ms.Dawan Madlee

ประเภทผลงานวิจัยสรางสรรค ภาพพิมพ

แนวความคดิ

ขาพเจาตองการนําเสนอแงมมุกลับ ของการท่ีเพศชายในปจจุบันบางกลุมท่ีตองใชรางกายเพ่ือสนองความ

ตองการของผูอ่ืน มานําเสนอในรูปแบบของผลงานศิลปะ ท่ีผานกระบวนการคดักรอง และปรับเปล่ียนลักษณะทาง

กายภาพบางประการเพ่ือใหตรงตามความตองการของการนําเสนอ โดยเปนการนําสภาวะของเพศชายท่ีทําการแสดงบน

เวทีมซีึ่งมีลักษณะ ทาทาง ผิดแปลกไปจากธรรมชาติ โดยใชรูปทรงของมนุษยเพศชายอยูในสถานท่ีจาํเพาะ ท่ีพวกเขา

เหลาน้ันตองแสดงออกเพ่ือสนองตอสายตาของผูคนท่ีเขามาชม มสีีและแสงท่ีผิดแปลกไปจากธรรมชาตใินรูปแบบกึง่เหนือ

จริงดวยกระบวนการภาพพิมพโลหะ

ความสําคัญของการทํางานวิจยัสรางสรรค

โดยพ้ืนฐานของตวัขาพเจาเองน้ัน ครอบครัวนับถือศาสนาอิสลาม เปนครอบครัวเดี่ยว คือ พอ แมและลูก 

เมื่อตอนยงัเปนเด็กน้ันเมื่อมีใครรูวาเปนมุสลิมก็มกัจะถามกับตวัขาพเจาวา พอมีเมยีครบส่ีคนหรือเปลา ขาพเจากจ็ะ

เกิดความรูสึกในทางลบกับคําถามท่ีเกิดขึ้น ท้ังท่ีพอของขาพเจาเองก็มีภรรยาเพียงคนเดียว แตทําไมบุคคลท่ัวไปถงึมี

ความเขาใจไปในทางลบ (ตามความคดิของขาพเจา) ทําไมผูชายชาวมุสลิมทุกคนถึงถกูมองวาโชคดีท่ีสามารถมี

ภรรยาไดมากถึงส่ีคนท้ังท่ีความจริงเกิดจากแนวคิดท่ีวา “การมีภรรยาไดถงึ 4 คน ไมใชหลักสําคญัของอิสลาม เปน

แตขอยกเวนท่ีแสดงใหเห็นถงึการเผชิญหนาเขาหาความจริง เปนการยอมรับความจริงในความเปนผูชายของมนุษย

เหตุผลของโองการน้ี นาจะเปนเพราะผูชายเปนเพศท่ีมคีวามตองการทางเพศสูง ถาเรายอมรับความจริงตาม

ธรรมชาติ ก็จะเห็นวาความตองการของชายยาวนานมากกวาหญิง ผูหญิงเมื่อถงึวยัหน่ึงก็ไมสามารถจะมีลูกได แต

ผูชายสืบพันธุมีลูกตอไปไดเร่ือยๆจนตาย และ โลกเราใชผูชายไปทําสงคราม สมัยกอนผูชายจึงตายในสนามรบเปน

จํานวนมาก ในบางสังคม บางประเทศจงึมีท้ังสาวบริสุทธิ์ และแมหมายท่ีไมสามารถมีสามีได เพราะประชากรเพศ

ชายไมไดสัดสวนกับเพศหญิง ท่ีนาสงสารท่ีสุดก็เห็นจะเปนแมหมายท่ีมีบุตรตดิมาดวย ทําใหการดํารงชีวติในบาง

พ้ืนท่ี เชน ทามกลางทะเลทราย เปนเร่ืองท่ีเปนไปไมไดอยางยิ่งไมคอยยตุิธรรม ท่ีศาสนิกอ่ืนจะใสรายปายสีศาสดา

ของศาสนาอิสลาม คือทานศาสดามุฮาํมดั (ศ็อลฯ) วาเปนผูมักมากในกามารมณ ดวยเหตผุลท่ีเพียงวา ทานมี

ภรรยาหลายคน โดยท่ีไมศึกษาถึงประวตัิศาสตรอยางถองแททานมุฮํามัด (ศ็อลฯ) แตงงานอยูกนิกับผูหญิงท่ีอายุแก

กวาทานถงึ 15 ป คือทานหญิงคอดยีะหฺ(รอฎิฯ) เปนเวลาถึง 25 ป โดยไมมีคนอ่ืนเลย จนกระท่ังนางไดตายจาก

ไปตอมาเมื่อเกดิภาวะสงคราม ทานจึงมีภรรยาใหมหลายคน แตละคนก็ลวนแตเปนแมหมายสามีตายท้ังน้ัน ยกเวน

ทานหญิงอาอิชะฮฺ (รอฎิฯ) ท่ีเปนหญิงบริสุทธิ์ในศาสนาอิสลาม บรรทัดฐานคือการมีภรรยาเพียงคนเดียว การท่ีมี

ภรรยามากกวาหน่ึง เปนเพียงขออนุมัติเทาน้ัน1”

1 บทความของ ร.ต.อ.นิติภูมิ นวรัตน (เปดฟาสองโลก)
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ขออนุมัติน้ีสงผลใหความประพฤติของชายชาวมุสลิมบางกลุมและชายในศาสนาอ่ืนๆในปจจุบัน

น้ันเห็นเปนขอดใีนการท่ีตนเองตองการมีภรรยาไดมากกวาหน่ึงซึง่ปจจุบันไมมีการทําสงครามแบบในอดีต

อีกแลว ท้ังหมดจงึกลายเปนการไมรูจักพอและเพ่ือการสนองความตองการของตนเองเทาน้ัน

โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อพิจารณาถึงคานิยมการใชชวีิตของผูคนในสังคมเมืองทุกวันน้ี มนุษยไมวา

จะเปนชายหรือหญิง ตางใชชีวิตเสพเร่ืองเพศอยางไมมีขดีจาํกัด ซึง่หากจะเปรียบเทียบกับโองการในศาสนา

อิสลามท่ีอนุมัตใิหชายมุสลิมสามารถมีภรรยาไดถงึส่ีคนก็ตามแตภรรยาและบุตรท่ีกําเนิดทุกคนน้ันก็จะ

ไดรับการเล้ียงดู เชิดชูในฐานะท่ีเทาเทียมกัน ถงึจะมีเร่ืองทางเพศเขามาเกี่ยวของ แตกต็ั้งอยูบนพ้ืนฐานของ

เหตุผลและความจาํเปนของการดํารงชีวติภายใตกรอบวัฒนธรรมอิสลามซึ่งแตกตางอยางส้ินเชงิกบัสภาพ

สังคมของกรุงเทพฯ ถาจะพูดถงึเร่ืองเพศท่ีขาพเจาไดสัมผัสจากสังคมเมืองหลวงแลว แทบจะมองไมเห็นมิติ

ศีลธรรมอยูเลย ลวนแลวแตเกิดจากความตองการท่ีไมมีท่ีส้ินสุด กลายเปนสังคมท่ีเนา ฟอนเฟะ เปนสังคม

มนุษยท่ีไมอาจเรียกไดวา เปนความศิวิไลซ มักมาก ขาดความยบัยั้ง จนกระท่ังเกินเลยไปเปนเร่ืองของการ

ซื้อขายบริการ ไมวาเพศหญิง เพศชาย หรือเพศท่ีสาม เปนสภาพการดาํเนินชวีิตท่ีนาวติกเปนอยางยิ่ง

วัตถุประสงคของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

โดยท่ีปญหาสังคมมนุษยสวนหน่ึง เกดิจากความตองการท่ีมากไปกวาปจจัยส่ี พ้ืนฐานท่ีจําเปน 

เมื่อมนุษยมคีวามตองการท่ีไมมวีันพอ ตองการจนลน จนเกิน กต็องมีส่ิงตางๆท่ีตองมาสนองความตองการ

น้ันๆ โดยเฉพาะการตอบสนองความตองการทางเพศ  ซึ่งมมีากมายหลายลักษณะ นับตั้งแตบริการโสเภณี

เด็ก หญิง ชาย, บริการหญิงและบริการชาย กระท่ังบริการในเพศเดียวกันท้ังสองเพศ เพ่ือสนองความ

ตองการผูใชบริการอยางถึงท่ีสุด ธุรกรรมการซื้อขายบริการทางเพศ มีใหเห็นกันอยางดาษดืน่ท่ัวไปใน

สังคมไทยท้ังถูกกฎหมายในรูปแบบบริการอาบ อบ นวด คาราโอเกะ หรือแมกระท่ังรานคาท่ัวไปท่ีเปดบัง

หนา แทท่ีจริงแลวกม็ีการขายบริการอยูภายใน สถานท่ีเหลาน้ีกเ็พ่ือมี สนองความตองการท่ีไมมวีันส้ินสุด

ของมนุษย สังคมท่ีพบเห็นอยู แวดลอมไปดวยการตอบสนองทางเพศและความตองการทางดานกามารมณ 

การคาํนึงถงึแคความสนุกสนาน ความพึงใจในเพศรสเปนสําคญั การศกึษาวเิคราะหความเปนจริงเหลาน้ี 

แลวถายทอดเปนผลงานศิลปะกเ็พ่ือท่ีจะนําเสนอปญหาของสังคมอีกมุมหน่ึง ใหเกิดการตระหนักคิด และ

อาจเยียวยาในขอบเขตท่ีสามารถจะกระทําการไดตามเงื่อนไขและศักยภาพเฉพาะบุคคล

กระบวนการของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

ศึกษาขอมูลจากอินเตอรเน็ต นิตยสาร และบรรยากาศจากสถานท่ีจริง นํามาเรียบเรียง วิเคราะห

และประมวลผลเปนแนวความคดิ สรางรูปแบบเฉพาะเพ่ือสรางตนแบบผลงาน และนํามาขยายเพ่ือสราง

ผลงานจริงผานกระบวนการภาพพิมพเทคนิคภาพพิมพโลหะ

วิธีการศึกษา

- ศึกษาขอมูลจากแหลงขาวจริง อินเตอรเน็ต นิตยสารและสังเกตการณเก็บขอมูลจากสถานท่ีจริงซึ่งให

ความชดัเจนถึงลักษณะทางกายภาพ สถานภาพของเพศชายท่ีตองแสดงอากัปกิริยาบางอยางเพ่ือ

สนองความตองการของผูอ่ืน

- เก็บขอมูลแลวจึงนํามาประมวลผลเพ่ือสรางเปนตนแบบ
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- สรางตนแบบผลงานโดยขอมูลทางนิตยสารและสถานท่ีจริงจากการศึกษา ผสมผสานกับจินตนาการ

เปนสําคัญ

- นําตนแบบมาขยายเปนผลงานจริง วิเคราะหลักษณะทางกายภาพของตนแบบแลวแปรเขาสู

กระบวนการภาพพิมพเทคนิคภาพพิมพโลหะ

อุปกรณในการดําเนนิการผลติผลงานวิจัยสรางสรรค 

- วัสดุอุปกรณในการทําภาพพิมพโลหะ

- กลองถายรูป คอมพิวเตอร

ชื่อผลงาน “Golden man, 2009“

ชื่อศิลปน นางสาว ดาวรรณ หมัดหลี

เทคนิค Etching

ขนาด 80X60 cm.

ป พ.ศ.2552
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ชื่อผลงานวิจัยสรางสรรค “ราง - แห“

“reticular”
ชื่อผูวิจัย นาย ภานุวฒัน สิทธิโชค

Mr.Panuwat Sitheechoke

ประเภทผลงานวิจัยสรางสรรค ภาพพิมพ

แนวความคดิ

ขาพเจามองถึงสังคมท่ีโหยหาความพร่ังพรอม ศิวิไลซ  เสมือนเสนดายแหงความทะเยอทะยานไดถูกถักทอ

เชื่อมตอกลายเปน “รายแห” ครอบคลุมเหน่ียวร้ังสังคมมนุษย จนหลายชีวิตไมอาจหลุดพนและไมอาจพบตัวตนท่ี

แทจริงได 

ความสําคัญของการทํางานวิจยัสรางสรรค

ปจจุบันการเมืองและสภาพสังคมไทยในระบบประชาธิปไตยแบบไทยๆท่ียังไมลงตัว ทําใหมีการเรียกรอง

สิทธิมากมาย รวมไปถึงคําวา “ประชาธิปไตย” ท่ีใชเรียกบังหนา “ประชาธิปไตย” ทําใหเกิดคําถามขึ้นวา คนไทย

ตองการสิทธิเสรีภาพตามท่ีพวกเขาเรียกรองจริงหรือ... หรือเปนเพียงการหนีจากบวงทางสังคมท่ีฝดเคือง กลับไปหา

สังคมท่ีโรยไปดวยกลีบกุหลาบของระบบทุน และบริโภคนิยม ตามแบบกระแสของซีกโลกตะวันตกท่ีฉาบเปลือกดวย

รสชาติอันหอมหวานของชีวิตท่ีศิวิไลซ พร่ังพรอมดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ท่ีเปนตัวแทนของโลกวัตถุ อํานวยประโยชน

ตอการดํารงชีวิตในทุกๆดาน แตภายในตองแลกมาดวยเงินตรา ท่ีไดมาจากการแกงแยง แสวงหาโอกาส ผลประโยชน

จากคนในสังคมเดียวกันเอง โดยปราศจากจิตวิญญาณของความเปนไทยท่ีมีความออนโยนและชวยเหลือซึ่งกันและ

กัน จนลืมวา “ชีวิตมิใชส่ิงท่ีมีความหมาย หากแตการมีชีวิต คือการ มีโอกาสในการสรางสรรคความหมายของชีวิตให

เกิดขึ้น”

เมื่อมองถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นจากสภาพสังคมท่ีสับสน ทําใหเกิดโครงสรางท่ีบกพรองและเกิดชองวางทาง

สังคม และกลุมคนท่ีโหยหาความพร่ังพรอม ศิวิไลซแบบตะวันตก ขาพเจามองถึงความเชื่อมโยงของลักษณะสังคมน้ัน

วาชีวิตท่ีเกิดขึ้นใหมทามกลางความโหยหาน้ัน ก็จะติดอยูในสภาพแวดลอมท่ีคลายความศิวิไลซ ยิ่งโหยหาความ

ศิวิไลซทางตะวันตกมากเทาใด ก็ยิ่งถอยหางจากจิตวิญญาณรากเหงาของความเปนตะวันออกหรือความเปนไทย

วัตถุประสงคของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

ขาพเจามองถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นจากสภาพสังคมท่ีสับสน ทําใหเกิดโครงสรางท่ีบกพรองและเกิดชองวางทาง

สังคม ขาพเจาสรางสัญลักษณของเสนเสมือนการเชื่อมโยง ลากตอของความสัมพันธทางจิต ซึ่งถูกสรางนับตั้งแตชีวิต

ถือกําเนิดขึ้น มนุษยมีการดูดซับ เรียนรูและถายเทความรูสึกกับส่ิงแวดลอมรอบตัวเปรียบเสมือนการถักทอ เชื่อมตอ 

จากเสนดายเสนเล็กๆ วันละนิดวันละนอย นานวันกลายเปนรางแห ครอบคลุมเหน่ียวร้ังมนุษยเขากับมนุษยดวยกัน

เอง ซึ่งอาจหมายรวมถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และกระแสสังคมท่ีหล่ังไหลเขามา จนหลายชีวิตไมสามารถหลุดจาก

รางแหท่ีคลุมไวและไมอาจพบตัวตนท่ีแทจริงได
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กระบวนการของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

ศึกษาขอมูลจากประสบการณตรง อินเตอรเน็ต นิตยสาร และบรรยากาศจากกลุมผูชุมนุมเรียกรองเพ่ือสิทธิ  

นํามาเรียบเรียง วิเคราะหและประมวลผลเปนแนวความคิด สรางรูปแบบเฉพาะเพ่ือสรางตนแบบผลงาน และนํามา

ขยายเพ่ือสรางผลงานจริงผานกระบวนการภาพพิมพโลหะ

วิธีการศึกษา

- ศึกษาขอมูลจากแหลงขาวจริง อินเตอรเน็ต นิตยสาร สถานท่ีจริงเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและ

บรรยากาศ

- เก็บขอมูลแลวจึงนํามาประมวลผลเพ่ือสรางเปนตนแบบ

- สรางตนแบบผลงานโดยขอมูลทางนิตยสารและสถานท่ีจริง จากการศึกษาผสมผสานกับจินตนาการเปนสําคัญ

- นําตนแบบมาขยายเปนผลงานจริง วิเคราะหลักษณะทางกายภาพของตนแบบแลวแปรเขาสู

กระบวนการภาพพิมพโลหะ

อุปกรณในการดําเนนิการผลติผลงานวิจัยสรางสรรค 

- วัสดุอุปกรณในการทําภาพพิมพโลหะ

- กลองถายรูป คอมพิวเตอร
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ชื่อผลงาน “ราง - แห“

ชื่อศิลปน นาย ภานุวฒัน สิทธิโชค

เทคนิค Etching

ขนาด 120 x 80 cm.

ป พ.ศ.2552
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ชื่อผลงานวิจัยสรางสรรค ไมวาความสุขเพียงนอยนิด มันก็เปนความสุขของฉัน

Little happiness is my happiness.
ชื่อผูวิจัย นางสาว สุภาวิตา สุดออน

Miss. Supawita Sud-on

ประเภทผลงานวิจัยสรางสรรค ภาพพิมพ

แนวความคดิ

ขาพเจาใชผลเชอรร่ีมาเปนตัวเเทนของความสุขในความรูสึกของขาพเจา เน่ืองจากขาพเจาประทับใจใน

รสชาดท่ีหอมหวาน สีสันท่ีสดใสใหความสดชื่น  นํามาสรางสรรค ดัดแปลงในบรรยากาศตางๆตามความรูสึกท่ีเปน

สวนตัว จากการไดอยูกับบุคคลอันเปนท่ีรัก เพ่ือน หรือบรรยากาศท่ีมีความสุข ออนไหว ไมแนนอนและใชพ้ืนท่ีของ

ทองฟา ในบรรยากาศของทองฟาในเวลาตางๆ ซึ่งทําใหความรูสึกของขาพเจาเปล่ียนแปลงไป ถึงจะเปนความสุข

เพียงเล็กนอยแตน่ันเปนความสุขของขาพเจา 

ความสําคัญของการทํางานวิจยัสรางสรรค

จากความประทับใจในรสชาดท่ีแสนหวาน แปลกใหม สีสีนท่ีสวยงาม จากขนมหวานท่ีพิเศษตางๆ ท่ีขาพเจา

ประทับใจ กอใหเกิดบรรยากาศแหงความสุขในชวงเวลาท่ีไดล้ิมรส  จนกระท่ังเมื่อเวลาผานไป ดวยประสบการณ วัย 

ความคิดท่ีเติบโตขึ้น มุมมองตางๆในชีวิตเร่ิมเปล่ียนแปลงไป ความสุขท่ีเคยหวือหวา ตื่นตา กลับกลายมาเปน

ความสุขท่ีไมยั่งยืน ไมแนนอน หลายๆอยางท่ีเกิดขึ้นมาในชีวิต  เปนสวนหน่ึงท่ีทําใหมุมมองของความสุขเปล่ียนไป 

ขาพเจาไดพบวาไมมีความสุขไหนท่ียั่งยืน เท่ียงแท และแนนอน ดังน้ันความสุขเล็กนอยท่ีผานมาจึงเปนส่ิงท่ีตอง

ไขวควาไวคลายกับวา “ไมวาความสุขเพียงนอยนิด มันก็เปนความสุขของฉัน ”

วัตถุประสงคของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

ปจจุบันส่ิงท่ีเรียกวาเปนความสุขท่ีแทจริงน้ัน หาไดยาก  ซึ่งเปนธรรมดาของชีวิตท่ีมักเกิดมาไดพบกับความ

สับสนวุนวายจนกลายเปนความทุกข  แตท่ีแทจริงแลวความสุขท่ัวๆไปน้ันหาไดไมยากเย็น บางคนมีความสุขจากการ

ใชจายอยางฟุมเฟอย  บางคนมีความสุขจากการกิน  การฟงเพลงท่ีตัวเองชอบ  ไดทองเท่ียวไปในท่ีตางๆและบางคนมี

ความสุขจากการไดอยูใกลชิดกับครอบครัวหรือกับบุคคลอันเปนท่ีรัก

ขาพเจาไดสรางสัญลักษณของความสุขขึ้นจากความพึงพอใจในส่ิงเล็กๆท่ีผานเขามาในชีวิต  โดยใชผล

เชอรร่ีในขนาด ลักษณะและบรรยากาศตางๆมาเปนตัวแทนของความสุขเพียงนอยนิดท่ีเราตองดูแลรักษาไวแมวามัน

จะเปนเพียงภาพมายา แตความสุขเหลาน้ีกลับเปนภาพประทับท่ีอยูในจิตใจ  ยากจะลืมเลือนและกลับเปนสวน

สําคัญท่ีมีความหมายกับชีวิตของขาพเจา

กระบวนการของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

เรียบเรียงขอมูลท่ีเปนแรงบันดาลใจ เหตุการณตางๆท่ีไดพบเจอจากชีวิตปจจุบันวิเคราะหและรวบรวมเปน

แนวความคิดแสดงออกดวยรูปแบบ อารมณตางๆท่ีหลากหลาย ผานการจัดทําแบบรางไปสูกระบวนการทํางานใน

เทคนิคภาพพิมพ Lithograph.
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วิธีการศึกษา

1. สํารวจความรูสึกของตัวเองในอารมณ ความรูสึก  ประสบการณตางๆท่ีเกิดขึ้นจากเหตุการณใน

ชวงหน่ึงๆของชวีิตขณะน้ัน

2. คนควาขอมูลรุปทรงของเมฆ พ้ืนท่ีของธรรมชาติ บรรยากาศของทองฟาในเวลาและสถานท่ีท่ี

แตกตางกัน

3. รวบรวมขอมูลตางๆท่ีเพ่ือนํามาทําตนแบบจากภาพถาย ขอมูลทางอินเตอรเนต และจินตนาการ

สวนตัว

4. นําตนแบบขยายเปนงานจริง แลวแปรเขาสูกระบวนการทางภาพพิมพหิน ( Lithograph)

อุปกรณในการดําเนนิการผลติผลงานวิจัยสรางสรรค 

- คอมพิวเตอร

- กลองถายรูป

ผลงานวิจัยสรางสรรค

ชื่อผลงาน “is my happiness.”

ชื่อศิลปน นางสาว สุภาวิตา สุดออน

เทคนิค Lithograph.

ขนาด 67x96 cm.

ป พ.ศ.2552
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ชื่อผลงานวิจัยสรางสรรค ความสมดุลแหงชีวิต

Balance of life
ชื่อผูวิจัย นางสาวจิรัชยา  พริบไหว 

Miss Jiratchaya pripwai

ประเภทผลงานวิจัยสรางสรรค จิตรกรรม

แนวความคดิ

ผลงานศิลปะชุดน้ีเกิดขึ้นจากสภาพจิตใจของขาพเจาท่ีรูสึกเหน่ือยลา  สับสนอันเปนผลจากการ ปลอยให

อารมณอยูเหนือเหตุผลจนบางคร้ังลืมนึกถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและคนรอบขาง  ขาพเจาจึงตองการหยุดพัก  เพ่ือ

คิด  ทบทวนและคืนความสมดุลใหกับจิตใจตนเอง  โดยเร่ิมลากเสนอยางชาๆคลายการถักทอ   เสนท่ีลากตอเน่ืองกัน

ซ้ําๆเร่ิมเกิดความถี-่หาง  เกิดเปนความเคล่ือนไหวอันแผวเบาท่ีคล่ีคลายจากท่ีหน่ึงไปสูท่ีหน่ึง  ในระหวางน้ันจิตใจท่ี

ฟุงซานไปดวยความคิดคํานึงถึงก็เร่ิมสงบลง     ความวิตกกังวลถูกแทนท่ีดวยใจท่ีจดจออยูกับปลายปากกาท่ีลากซ้ํา

ไปซ้ํามาเทาน้ัน  เกิดความรูสึกเพลิดเพลิดไปกับปจจุบันขณะ    เกิดเปนหวงสมาธิ     เปนความสงบเย็น   ดังกับวา

กระบวนการทางศิลปะน้ันไดชวยบําบัด เยียวยาและฟนคืนความสมดุลใหกับจิตใจของขาพเจา 

ความสําคัญของการทํางานวิจัยสรางสรรค

ผลงานศิลปะชุดน้ีเกิดขึ้นจากสภาพจิตใจของขาพเจาท่ีรูสึกเหน่ือยลา  สับสนอันเปนผลจากการใชชีวิตอยาง

สนุกสนาน  เพลิดเพลิน ปลอยใหอารมณอยูเหนือเหตุผลจนบางคร้ังลืมนึกถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและคนรอบขาง  

ขาพเจาจึงตองการหยุดพัก  เพ่ือคิด  ทบทวนและคืนความสมดุลใหกับจิตใจตนเอง  เพราะขาพเจาเชื่อวาการทํางาน

ศิลปะน้ันเปนหนทางหน่ึงในการบันทึกความสุข   ถายทอดความทุกข   ตลอดจนชวยเยียวยาความปวยไขในจิตใจ  

โดยขาพเจาเลือกใชการวาดเสน  ซึ่งเปนเทคนิคพ้ืนฐานท่ีเรียบงาย  ไมซับซอน  โดยเร่ิมลากเสนอยางชาๆ

คลายการถักทอ   เสนท่ีลากตอเน่ืองกันซ้ําๆเร่ิมเกิดความถี-่หาง  เกิดเปนความเคล่ือนไหวอันแผวเบาท่ีคล่ีคลายจากท่ี

หน่ึงไปสูท่ีหน่ึง  ในระหวางน้ันจิตใจท่ีฟุงซานไปดวยความคิดคํานึงถึงก็เร่ิมสงบลง      ความวิตกกังวลถูกแทนท่ีดวย

ใจท่ีจดจออยูกับปลายปากกาท่ีลากซ้ําไปซ้ํามาเทาน้ัน  เกิดความรูสึกเพลิดเพลิดไปกับปจจุบันขณะ    เกิดเปนหวง

สมาธิ     เปนความสงบเย็น   ผอนคลายและชวยฟนคืนความสมดุลใหกับจิตใจของตนเอง 

วัตถุประสงคของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

นตถิ  สนติ  ปรํ  สุขํ

ความสุขยิ่งกวา  ความสงบ  ไมมี

ธรรมชาติของจิตน้ันไมอยูน่ิง  เคล่ือนไหวไปมาตลอดเวลา  หากไมสามารถควบคุมจิตใหอยูน่ิงไดยอมจะ

เกิดทุกข      ฟุงซานไปยังอดีต     เพอฝนถึงอนาคตจนไมอยูกับความจริงในปจจุบัน  การมีสติ  ควบคุมตนเองใหสงบ

และตื่นรูอยูเสมอเปนหลักคําสอนทางพุทธศาสนาท่ีชวยใหพนทุกข 

ขาพเจาจึงนําหลักทางศาสนามาประยุกตใชกับการทํางานศิลปะ  โดยมุงหวังวากระบวนการทางศิลปะน้ัน

จะชวยบําบัด  เยียวยาและทําใหขาพเจามีสมาธิและเปนสุขอยูกับปจจุบันได
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กระบวนการของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

-ทําความเขาใจและยอมรับในส่ิงท่ีตนเองทําผิดพลาด  รวมไปถึงการศึกษาธรรมะเพ่ือทําใหตนเองดาํรงชวีิต

ไดอยางสงบสุข

-ศึกษาและพูดคุยกับผูมีความรูดานศิลปะบําบัด

-นําขอมูลท้ังหมดมาประมวลเปนแบบรางผลงานและทําผลงานจริง

วิธีการศึกษา

-ศึกษาขอมูลดวยการสังเกตตนเอง และเรียบเรียงความคิดเพ่ือนําไปพัฒนาเปนภาพราง

-ทดลองและพัฒนาหาเทคนิคใหมๆในการสรางสรรคผลงาน

-นําเสนอภาพรางตออาจารยท่ีปรึกษา

-ทําผลงานจริง

-นําเสนอผลงานตอคณะอาจารยเพ่ือพัฒนาผลงาน

อุปกรณในการดําเนนิการผลติผลงานวิจัยสรางสรรค 

-สมุดบันทึกประจําตวั,สมุดสเก็ต

-อุปกรณท่ีใชในการรวบรวมขอมลู  เชน  กลองถายรูป,คอมพิวเตอร

-อุปกรณในการสรางสรรคผลงาน  เชน  สี ,ดินสอ ,กระดาษ,ปากกา
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ชื่อผลงาน “ไมมีชื่อ  หมายเลข 1”

ชื่อศิลปน นางสาวจิรัชยา  พริบไหว 

เทคนิค ปากกาบนผาใบ

ขนาด 240X 180 ซม.

ป พ.ศ.2552
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ชื่อผลงาน “ไมมีชื่อ  หมายเลข 2”

ชื่อศิลปน นางสาวจิรัชยา  พริบไหว

เทคนิค ปากกาบนผาใบ

ขนาด 150X 170 ซม.

ป พ.ศ.2552
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ชื่อผลงาน “ไมมีชื่อ  หมายเลข 3”

ชื่อศิลปน นางสาวจิรัชยา  พริบไหว

เทคนิค ปากกาบนผาใบ

ขนาด 150X 150 ซม.

ป พ.ศ.2552
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ชื่อผลงานวิจัยสรางสรรค ทิวทัศนแหงจิต   

Mindscape

ชื่อผูวิจัย  นายตอวงศ  วุฒิวงศ  

Mr. Torwong Wutthiwong

ประเภทผลงานวิจัยสรางสรรค จิตรกรรม

แนวความคิด

ธรรมชาติสามารถกระตุนใหมนุษยเกิดอารมณความรูสึกตางๆไดอยางมากมาย จากการท่ีไดพบเห็นส่ิง

ตางๆในธรรมชาติ ขาพเจาประทับใจในจังหวะลีลาของกิ่งกานตนไมท่ีใหความรูสึกเคล่ือนไหว ความสลับซับซอน และ

รองรอย พ้ืนผิวท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ แสดงใหเห็นถึงกาลเวลา และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในธรรมชาติ รวมถึง

สภาวะบรรยากาศตางๆท่ีสามารถสงผลตอความรูสึกได  จึงนํามาเปนสัญลักษณในการสรางสรรคผลงาน เพ่ือแทนถึง

ความรูสึกภายในจิตใจท่ีเกิดขึ้น โดยไดสรางสรรคขึ้นในบรรยากาศและทิศทางตามจินตนาการ โดยไมคํานึงถึงกับ

ความเปนจริงตามธรรมชาติ แสดงถึงการเคล่ือนไหว การทับซอนของเสนจนเกิดเปนรูปทรงและรองรอยพ้ืนผิวท่ี

สอดคลองกับอารมณความรูสึก ซึ่งเปนนามธรรมใหปรากฏออกมาเปนรูปธรรม

ความสําคัญของการทํางานวิจัยสรางสรรค

ปรากฏการณตางท่ีเกิดขึ้นในธรรมชาติลวนแลวแตดําเนินไปตามกฏเกณทางธรรมชาติ ภายใตปจจัยท่ี

เหมาะสมสอดคลองกัน ส่ิงตางๆท่ีเกิดขึ้นเหลาน้ีตางสามารถสงผลตออารมณความรูสึกและจินตนาการของมนุษยได

อยางมากมาย  ธรรมชาติ จึงไมไดมีความสําคัญตอมนุษยเพียงในแงของปจจัยในการดํารงชีวิตเพียงเทาน้ัน แตยัง

สามารถกระตุนอารมณของมนุษย ใหเกิดความรูสึกท่ีแตกตางกันไปตามแตละบุคคล ตามประสบการณและภาวะ

จิตใจของคนๆน้ัน ปรากฏการณตางๆในธรรมชาติ จึงสงผลตออารมณความรูสึกของมนุษยได ดังเชน เน้ือหาบางสวน

จาก “ เราคือธรรมชาติ ” ของ พจนา จันทรสันติ ไดกลาวไววา “ มนุษยเรียนรูท่ีจะยิ้ม มาจากไหน หากมิใชจากโลก

ธรรมชาติท่ีแวดลอมเขาอยู เขาคงจะเรียนรูจากรอยยิ้มอันสวางไสวของแสงแดด จากรอยยิ้มเล็กๆของใบไมออนท่ีผลิ

พราวบนกิ่งกาน จากดอกไมท่ีเบงบาน จากฤดูใบไมผลิและฤดูฝน... และบรรดาความโศกเศราเหลาน้ันเลา มนุษยได

เรียนรูมาจากท่ีใด หากมิใชฤดูใบไมรวง จากทุงหญาแหงๆและใบไมท่ีรวงหลน จากผืนดินท่ีแหงแลง จากความ

ยากลําบากและความตาย โลกธรรมชาติน้ีเต็มไปดวยอารมณ ความรูสึกซึ่งสําแดงออก ผานฤดูกาลและปรากฏการณ

ตางๆกัน ซึ่งฝากรอยประทับ ลึกอยูในดวงวิญญาณของมนุษย ”

ในอดีตศิลปนและนักปราชญท้ังหลายในโลกตะวันออกลวนแลวแตไดรับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ 

โดยการเฝามองดวยความเขาใจและดื่มด่ําไปกับส่ิงท่ีไดพบเห็น ศิลปนเหลาน้ันไดใชจิตวิญญาณของตนเขาสัมผัสกับ

ธรรมชาติแลวจึงถายทอดออกมาเปนผลงานท่ีสะทอนใหเห็นถึงความเปนจริง การดํารงอยูและวิถีการดํารงชีวิต จึง

อาจกลาวไดวา พ้ืนฐานของศิลปะและวิถีชีวิตของตะวันออกนับแตอดีตน้ันลวนไดรับอิทธิพลมาจากธรรมชาติ
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ในสังคมปจจุบันท่ีรูปแบบการดํารงชีวิตของมนุษยเปล่ียนแปลงไปจากอดีต วิถีชีวิตท่ีรีบเรง การแกงแยง

แขงขัน ชิงดีชิงเดน เปนตนสงผลใหจิตใจมีความหยาบกระดาง ขาดความออนโยนลงทุกที กอใหเกิด ภาวะจิตใจท่ี

เจ็บปวย  มนุษยตางก็แสวงหาส่ิงท่ีสามารถบรรเทาจิตใจ อาจดวยการเขาไปสัมผัสรับรูส่ิงตางๆในธรรมชาติ ซึ่งชวยให

สามารถเขาใจในอารมณของตนเองและเขาใจในความเปนไปของสรรพส่ิงท่ีแฝงอยูในธรรมชาติได

วัตถุประสงคของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

ธรรมชาติสามารถกระตุนใหมนุษยเกิดอารมณความรูสึกตางๆไดอยางมากมาย จากการท่ีไดพบเห็นส่ิง

ตางๆในธรรมชาติ ขาพเจาประทับใจในจังหวะลีลาของกิ่งกานตนไมท่ีใหความรูสึกเคล่ือนไหว ความสลับซับซอน และ

รองรอย พ้ืนผิวท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ แสดงใหเห็นถึงกาลเวลา และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในธรรมชาติ รวมถึง

สภาวะบรรยากาศตางๆท่ีสามารถสงผลตอความรูสึกได  จึงนํามาเปนสัญลักษณในการสรางสรรคผลงาน เพ่ือแทนถึง

ความรูสึกภายในจิตใจท่ีเกิดขึ้น โดยไดสรางสรรคขึ้นในบรรยากาศและทิศทางตามจินตนาการ โดยไมคํานึงถึงกับ

ความเปนจริงตามธรรมชาติ แสดงถึงการเคล่ือนไหว การทับซอนของเสนจนเกิดเปนรูปทรงและรองรอยพ้ืนผิวท่ี

สอดคลองกับอารมณความรูสึก ซึ่งเปนนามธรรมใหปรากฏออกมาเปนรูปธรรม

กระบวนการของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

1. ศึกษาปรากฏการณทางธรรมชาติท้ังจากสถานท่ีจริงและภาพถาย

2. ศึกษา คนควาขอมูลจากหนังสือ

3. ทําภาพรางคราวๆ เพ่ือกําหนดทิศทางและองคประกอบ

4. สรางสรรคผลงาน โดยอาจมีการลดทอนหรือเพ่ิมเติมตามความรูสึกท่ีเกิดขึ้นในขณะน้ัน

5. นําเสนอผลงานตอคณะอาจารยเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงผลงาน

อุปกรณในการดําเนนิการผลติผลงานวิจัยสรางสรรค 

1.สมุดเสกต็และสมุดจดบันทึก

2.อุปกรณท่ีใชในการรวบรวมขอมูล เชน กลองถายภาพ

3.อุปกรณท่ีใชในการสรางสรรคผลงาน เชน สี พูกัน ผาใบ 
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ผลงานวิจัยสรางสรรค

ชิ้นท่ี  1 ชื่อ Mindscape No.8

ชื่อศิลปน นายตอวงศ  วุฒิวงศ     

เทคนิค สีนํ้ามัน  สีอะคริลิค บนผาใบ

ขนาด 140X 190 ซม.

ป พ.ศ .2552
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ชิ้นท่ี  2 ชื่อ Mindscape No. 9

ชื่อศิลปน นายตอวงศ  วุฒิวงศ     

เทคนิค สีนํ้ามัน  สีอะคริลิค  บนผาใบ

ขนาด 150X 170 ซม.

ป    พ.ศ .2552
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ชิ้นท่ี  3 ชื่อ Mindscape No.10

ชื่อศิลปน นายตอวงศ  วุฒิวงศ     

เทคนิค สีนํ้ามัน  สีอะคริลิค  บนผาใบ

ขนาด 130X 180 ซม.

ป    พ.ศ .2552
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ชื่อผลงานวิจัยสรางสรรค รมเงาสุดทายแหงทองทุง

The last shelter of the country
ชื่อผูวิจัย  นายนักรบ กระปุกทอง 

MR. NAKROB KRAPUGTHONG

ประเภทผลงานวิจัยสรางสรรค จิตรกรรม

แนวความคิด

ความสะเทือนใจท่ีเกิดขึ้น จากการไดเห็นพ้ืนท่ีทางการเกษตรถูกทําลาย    ทําใหเกิดแนวความคิดท่ีจะถายทอด

ความขัดแยงของสองสภาวะท่ีแปลกแยกอันเกิดขึ้นในเวลาและในสถานท่ีเดียวกัน    ระหวางสภาวะความสงบ ความ

สวยงาม ความอุดมสมบูรณท่ีเติบโตเคล่ือนไหวอยางเชื่องชา ในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ียังคงหลงเหลืออยู  กับส่ิงกอสราง 

ท่ีรุกลํ้าเขามาเร่ือยๆ  กลายเปนการเกิดขึ้นของส่ิงใหม ท่ีตองแลกกับส่ิงดีๆดั้งเดิม      

ความสําคัญของการทํางานวิจัยสรางสรรค

ขาพเจากังวลกับความเปล่ียนแปลงท่ีกําลังเกิดขึ้น เมื่อความเจริญของเมืองเร่ิมแพรขยายเขามาสูทองถิ่นท่ี

ขาพเจาอยูอาศัย จากท่ีเห็นภาพถนนถูกสรางขึ้นอยางรวดเร็วดวยกําลังของเคร่ืองจักรอันทันสมัย  ความเคล่ือนไหว

อันน้ีสงผลกระทบตอวิถีแหงชีวิตผูคนและวิถีแหงธรรมชาติท่ีเคยอยูอยาง เรียบงาย ตามอัตภาพ ผลขางเคียงจากการ

พัฒนา คือความสงบ ความอบอุน ความงามท่ีเคยมี ตองถูกทําลาย

วัตถุประสงคของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

ขาพเจาตองการสรางสรรคผลงานเพ่ือสะทอนใหเห็นถึงความรัก ความหวงแหนของขาพเจาท่ีมีตอธรรมชาติ

และส่ิงดีงามท่ีมีในทองถิ่น ท่ีนับวันยิ่งเปล่ียนแปลงผานการแสดงออกทางสัญลักษณของวัตถุ เชน ถนน คือ 

สัญลักษณของความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น เปนจุดเร่ิมการหล่ังไหลความเจริญจากเมืองสูทองถิ่น พืชพันธุตางๆใน

ธรรมชาติ คือ สัญลักษณความอุดมสมบูรณ เกี่ยวของกับวิถีชีวิตชนบท ขาพเจาจัดวัตถุสองส่ิงท่ีแตกตางกันมาอยูคู

กัน เพ่ือแสดงความแตกตางทางกายภาพ สภาวะ สถานภาพ ความเคล่ือนไหว และหวงเวลา  ใหปรากฏเพ่ือใชส่ือ

ความหมาย  ขาพเจานําเสนอดวยการส่ือผานอารมณของภาพท่ีแฝงความนุมนวล แสดงออกผานความงามของพืช

พันธุ ท่ียังคงหลงเหลือ  ดวยทาทีท่ีสุภาพเสมือนเปนการพูดเพ่ือใหฉุกคิด มากกวาการท่ีจะตอวาหรือหามปราม  

เน่ืองจากขาพเจาตระหนักวาไมสามารถทัดทานอํานาจของกระแสความเจริญท่ีถาโถมเขามาสูทองถิ่นตามกาลเวลา  

แตสามารถทําใหผูคนเห็นความงามในบางมุมของส่ิงท่ีถูกลืมเพ่ือกลับมาเห็นคุณคา ในความงามและรวมกันพิทักษ

ส่ิงเหลาน้ันใหคงอยูในพ้ืนท่ีในสัดสวนท่ีเหมาะสมได อยางยั่งยืน
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กระบวนการของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

1. .ออกถายภาพหาขอมูลในพ้ืนท่ีจริง

2 . วาดภาพทําแบบรางในสถานท่ีจริง ท่ีนาสนใจ เพ่ือบันทึกเหตุการณจริงแบบสดๆ และเพ่ือ เปนการณถายทอด

อารมณสวนตัว จากการปะทะกับสถานท่ีจริง เปนตนเคาในการนําไปสูการสรางสรรคเปนผลงานจริงในหอง

ปฏิบัติงานตอไป

3. ติดตอสนทนากับบุคคลตางๆท้ังในสวนผูท่ีทําหนาท่ีและมีสวนเกี่ยวของในการกอสราง และผูท่ีอยูอาศัยใน

พ้ืนท่ีดั้งเดิม เพ่ือใหทราบถึงท่ีมา และขอมูลในเชิงลึก  อีกท้ังไดทราบถึงทัศนคติของผูคนอันหลากหลาย อันจะเปนแรง

บันดาลใจ และเปนประโยชนในการเชื่อมโยงเขาสูเน้ือหาผลงาน

4. หาความรูเพ่ิมเติมทางวชิาการ ศึกษาเร่ืองปญหาส่ิงแวดลอม ในระบบนิเวศวิทยา ในเน้ือหาท่ีเกีย่วของกับ 

ส่ิงมีชวีิตท่ีไดรับผลกระทบจากการพัฒนาความเจริญท้ังท่ีอยูอาศัยและระบบอุตสาหกรรม เปนตน

5. ทําแบบรางอีกคร้ังโดยอาศัยขอมูลท่ีรวบรวมท้ังหมด วิเคราะหและ สังเคราะห เพ่ือสรางสรรคเปนแบบรางท่ี

สมบูรณ และตรงตามวตัถุประสงคในการสรางผลงานชิ้นน้ันๆ

6. ดําเนินการสรางสรรคผลงานจริงเปนผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ

7. วิเคราะหและวจิารณผลงานหาขอบกพรองและขอดี เพ่ือการพัฒนาไปสูผลงานชิ้นตอไป

อุปกรณในการดําเนนิการผลติผลงานวิจัยสรางสรรค

- ผาใบ - ดินสอ

- เฟรม - สีนํ้ามัน

- พูกันและแปรงตางๆ - กระดาษ

- ยางลบ - เกนยอง

- นํ้ามันลีนสีด    - สีฝุน
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ผลงานวิจัยสรางสรรค

ชื่อผลงาน ชีวิตบานสวน

ชื่อศิลปน นายนักรบ     กระปุกทอง                  

เทคนิค สีนํ้ามันบนผาใบ

ขนาด 100x215 ซม.

ป พ.ศ .2552



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

C-22

ชื่อผลงาน ชีวิตบานสวน

ชื่อศิลปน นายนักรบ         กระปุกทอง                  

เทคนิค สีนํ้ามันบนผาใบ

ขนาด 150x250 ซม .

ป พ.ศ .2552
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ชื่อผลงาน รมเงาสุดทายเเหงทองทุง

ชื่อศิลปน นายนักรบ    กระปุกทอง                  

เทคนิค สีนํ้ามันบนผาใบ

ขนาด 100x150 ซม.

ป พ.ศ .2552
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ชื่อผลงานวิจัยสรางสรรค ภาพสะทอนชีวิตภายใตกลไกทางสังคมปจจุบัน

Reflection of Life in Contemporary Society
ชื่อผูวิจัย  นายวราวฒุิ  โตอุรวงศ  

WARAWUT TOURAWONG

ประเภทผลงานวิจัยสรางสรรค จิตรกรรม

แนวความคิด

ขาพเจาตองการนําเสนอสภาวะหน่ึงท่ีไมสมประกอบของมนุษย ระหวาง ”ความใฝฝนในชีวิต “กับ ”ความ

เปนจริงทางสังคมภายนอก “ท่ีมีลักษณะไมสอดคลองไปกับ ”กาล “และ ”เทศะ “ดังท่ีมันควรจะเปน ขาพเจาจึงมุงท่ีจะ

เปดมุมมองอ่ืนผานการ ”อุปมาอุปไมย “ดวยภาพสถานการณตาง ๆ ของมนุษยท่ีผิดเพ้ียนไปจากโลกแหงความเปน

จริง ผานโลกทางจิตรกรรมท่ีสามารถสรางพ้ืนท่ีใหมขึ้นมาไมเปนไปตามแนวทางแหงโลกภายนอก เพ่ือกระตุน

จินตนาการอ่ืน ๆ รวมไปถึงการตั้งคําถามตาง ๆ จากภาพท่ีมีแตเงื่อนงําแฝงอยูในรูปธรรมท่ีเห็นเดนชัดเจนอยู ภาพจึง

มีลักษณะของตรรกะท่ีสับสน ไมนาไววางใจตอส่ิงท่ีเราเห็นและท่ีเราคุนชินเปนดั่งการกระตุนใหเราตระหนักและให

รูเทาทันตอบรรทัดฐานทางสังคมปจจุบัน

ความสําคัญของการทํางานวิจัยสรางสรรค

การดําเนินชีวิตภายใตสังคมปจจุบันไดสรางกลไกบางอยางเกิดขึ้นกับตัวขาพเจาเองซึ่งเมื่อขาพเจาไดตื่น

ขึ้นมาในทุกๆวัน ระบบประสาทของการส่ังการตนเองท่ีเปนดั่งสัญชาติญาณ)ท่ีสําคัญยิ่งของมนุษย (ไดส่ังใหขาพเจา

ไดปฏิบัติตนตามภาระหนาท่ีท่ีขาพเจาไดถูกโครงสรางทางสังคมติดตั้งไว ท้ังในจิตสํานึก และจิตไรสํานึก เพ่ือให

ตนเองไดบรรลุถึงเปาหมายท่ีวาดหวังไววาตนเองน้ันจะมีชีวิตท่ีดีขึ้น วาตนเองจะมีเงินท่ีมากขึ้น วาตนเองจะมีชื่อเสียง

กวางขวางขึ้น วาตนเองจะมีผูคนยอมรับมากขึ้น วาตนเองจะชวยเหลือและเปนท่ีพักพิงแกผูอ่ืนได วาตนเองจะสุข

สบายท้ังกายและใจถึงท่ีสุดมากยิ่งๆขึ้นไป ส่ิงตาง ๆ ท่ีกลาวมาน้ี มิไดเปนส่ิงท่ีเลวรายแตอยางใด และยังเปนส่ิงท่ี

สําคัญส่ิงหน่ึงท่ีมนุษยอยางเรา ๆ ควรท่ีจะมี และพึงปฏิบัติตามเสียดวยซ้ํา เพราะมนุษยเราตองมีความหวังเสมอ ชีวิต

จึงจะมีเปาหมายและมีคุณคา แตดวยเหตุใด ไอความ ”หวัง “ความ ”ฝน “ท่ีนาชื่นชมดังกลาวน้ี มันจึงกลับกลายเปน

แรงกดดันท่ีเรงเราสรางแรงปรารถนาอยูภายในจิตใจของเราเร่ือยมา กอเกิดเปนความขุนมัว สับสน ไมเปนสุขสงบ

วนเวียนภายในจิตใจ สภาวะความรูสึกดังกลาวไดกัดกรอนเร่ืองราวดี ๆ ท่ีเราไดวาดหวังไวในตอนตนทีละนิด ทีละ

นอย หรือเร่ืองราวท้ังหมดอาจเปนเพราะส่ิงท่ีเราวาดหวังไวน้ัน มันเปนขอกําหนดและเปนขอผูกมัดเราไปโดยปริยาย 

จากระบบโครงสรางทางสังคมปจจุบันท่ีมีนัยยะแอบแฝงและเปนตัวการท่ีชี้นําทางใหเราแสวงหาบรรทัดฐานในการ

ดําเนินชีวิตไปเพียงชองทางเดียว น่ันคือ มุงสู ”ความสมบูรณแบบท่ีสังคมไดมอบให “เพียงเทาน้ัน เราจึงจะสามารถ

ยืนอยูบนสังคมน้ีไดอยางสงาผาเผย และภาคภูมิ เราท้ังหลายจึงไดพยายามแลวพยายามอีกท่ีจะกระทําในทุก ๆ ส่ิงท่ี

เราจะพอจะควบคุมได หรือควบคุมไมไดก็ตาม ดวยการจัดรูปแบบ และเปาหมายแหงชีวิต และยัดเยียดมันไวในท่ีทาง 

หรือตําแหนงท่ีเราเห็นวามันดี และเหมาะสมแลว )จริงหรือ (ไวอยางเปนระเบียบเรียบรอย สมเหตุสมผลตาม

แบบอยางของ ”ตนฉบับแหงชีวิตรวมสมัย“ ทุกกระเบียดน้ิวโดยตลอดมาและมีแนวโนมตลอดไป

จากขอสังเกตถึงสภาพการณดังกลาว จะเห็นไดวาส่ิงท่ีเรา ๆ น้ันมีความคาดหวังท่ีดีเพ่ือใหทุกส่ิงมันสมบูรณ

แบบ แตเพราะเหตุใดมันกลับไมสมประกอบทางจิตใจ มันจึงไมมีวันส้ินสุดจากโรคภัยทางความรูสึกน้ี หรือท่ีผานมา

มันเปนการเขาใจผิดท้ังหมด หรือมันเปนขอแลกเปล่ียนจากความสมบูรณแบบท่ีเราใฝฝนน้ัน และเราควรทําเชนไร 
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แลวทําไมอภิปรัชญาท้ังหลายท่ีมุงใหมนุษยเราเห็นทางสวาง มันจึงชวยไดเพียงย้ําเตือนใจ แตไมฝงใจ หรืออภิปรัชญา

น้ีเปนเพียงพ้ืนท่ีของผูท่ีมีวาสนาซึ่งมีจํานวนเพียงหยิบมือเดียว แลวคนธรรมดาอยางเราท้ังหลายละ มันคงเปนชะตา

กรรม หรือท้ังหมดน้ีแทจริงแลวมันเปนเร่ืองราวท่ีนายินดีของมันอยูแลว แตเราไมเคยท่ีจะยอมรับหรือเชื่อตอมัน

วัตถุประสงคของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

การสรางสรรควิทยานิพนธในโครงการน้ีเกิดจากขอสังเกตการณ ในชีวิตประจําวันท่ีขาพเจาไดประสบพบ

เจอมาโดยตลอดน้ันคือ การไมสอดคลองกันระหวาง ”ส่ิงท่ีเราอยากใหเปน “กับ ”ส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริง “จากขอสังเกต

ดังกลาวขาพเจาจึงไดใชวิธีการ ”อุปมาอุปไมย “ผานผลงานจิตรกรรมสองมิติ โดยมีเปาหมายท่ีจะเชื่อมโยง ”ภาพ “กับ 

”การพิจารณา “เพ่ือใหผูดูเกิดการตั้งคําถามไปสูเหตุและผลเดิมท่ีดํารงคอยูในชีวิตประจําวันของเรา ซึ่งเราไดปฏิบัติ

ตามไปดวยความเรงรีบ ซ้ําซาก ใหบรรลุตามจุดหมายปลายทางของชีวิตเร็วท่ีสุด จนกระท้ังกลายเปนความหนาเบ่ือ

หนายและชินชาไปโดยปริยาย ขาพเจาจึงนําประเด็นดังกลาวมาแสดงออกผานผลงานจิตรกรรมท่ีเปนรูปธรรมท้ังรูป

คน สัตว ส่ิงของ ใหรูปทรงดังกลาวหลอมรวมเปนภาพชั่วขณะหน่ึงของเหตุการณท่ีไมเปนไปตามกาลเทศะ ดั่งท่ีมัน

ควรจะเปน เพ่ือสะทอนใหเห็นสาระของการตระหนักรูตอปจจุบันขณะ เปนดั่งการกลับไปทบทวนเหตุผลท่ีเราคุนชิน

อีกคร้ังหน่ึงซึ่งบางแงมุมในส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงเราไมสามารถรูเทาทันตออํานาจของเหตุและผลทางสังคมท่ีแฝงตัวควบคุม

เราอยูและสงผลกระทบทางความรูสึกของเราอยูตลอดเวลา  

กระบวนการของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

โครงสรางในขั้นตอนของการศึกษาขาพเจาไดมีลําดับในการศึกษาดังตอไปน้ี

1. จุดเร่ิมตนท่ีสําคัญประการแรก น่ันคือ การตั้งขอสังเกตตอเหตุการณ สถานการณตาง ๆ รอบตัวใน

ชีวิตประจําวันท่ีเรามีปฏิสัมพันธกับมัน และสงผลตอความรูสึกภายในของขาพเจา

2. จากขั้นตอนแรก ขาพเจาไดคนควาหาขอมูลท่ีสามารถจะสนับสนุนความคิดในการสรางสรรคของ

ขาพเจาได น่ันคือ การรวบรวมแนวคิดท้ังทางพุทธศาสนา เซน เตา ตลอดจนแนวคิดแบบทฤษฎีทางตะวันตก เพ่ือเปน

การรองรับในการสรางสรรคของขาพเจา

3. ขาพเจามีความสนใจในวิธีคิดของแนวทางศิลปะตะวันตก น่ันคือ แนวทางของศิลปะเหมือนจริง 

)Realistic Art (และศิลปะแบบเหนือจริง )Surrealism (โดยการนําอิทธิพลท่ีขาพเจาไดรับท้ัง 2สวนน้ีมาสรางและ

ปรับใหสอดคลองกับสังคมรวมสมัย หรือศิลปะรวมสมัยใหมากท่ีสุด

.4 จากขอมูลเบ้ืองตนจึงทําใหขาพเจาเกิดมโนภาพ และไดวิเคราะหไปสูการสังเคราะหกอเกิดเปนภาษา

ภาพ ท้ังสัญลักษณตางๆ ท่ีเปนดั่ง ”สาร “ใหมันประกอบกันขึ้นมาใหมและใหตางไปจากโลกแหงความจริง ท้ังหมดจะ

ถูกกําหนดโครงสรางคราว ๆ ไวบนภาพรางกอน แลวจึงขยายสูผลงานจริง

.5 ผลงานท่ีสัมฤทธิ์ผลแลว ขาพเจาจะพิจารณาถึงสารตาง ๆ ท่ีสงผานมายังผูดู ท้ังทัศนธาตุ สัญลักษณ 

ตลอดจนนัยยะ ท่ีส่ือความหมายทางปรัชญาบางประการแลวขาพเจาจะนําสารตางๆกลับมาทบทวนอีกคร้ังหน่ึง เพ่ือ

ท้ังปรับใชหรือพัฒนาตอยอดใหผลงานสัมฤทธิ์ผลใหมากท่ีสุด
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วิธีการศึกษา

ขาพเจามีลําดับของการศึกษาถึงสภาพการณในชีวิตประจําวันตางๆตลอดจน กระบวนการทํางานและ

สรางสรรคเปนผลงานจิตรกรรมดังตอไปน้ี

1. เมื่อขาพเจาเร่ิมเฝาสังเกตการณในชีวิตประจําวันอยางละเอียด ขาพเจาจึงพบท้ังความขัดแยงและ

ความสัมพันธในหลาย ๆ แงมุมของการดําเนินชีวิต ท่ีไดสงผลกระทบทางความรูสึกท่ีเปนสวนสําคัญของชีวิตเรา 

ขาพเจาจึงไดนําท้ังท่ีมาท่ีเกี่ยวเน่ืองกับโลกภายนอก และผลลัพธทางความรูสึกออกมาเปนประเด็นในการสรางผลงาน

ศิลปะตอไป

2. ขาพเจาไดมีความสนใจในปรัชญาตาง ๆ ตลอดจนทฤษฎีทางศิลปะขาพเจาจึงไดเขาไปศึกษา และ

คนพบวาขาพเจาไดมีความสนใจในศิลปะแนวทางเหมือนจริง )Realistic Art (และศิลปะเหนือจริง )Surrealism (

ศิลปะท้ัง 2ลักษณะน้ีมีเปาหมายท่ีแตกตางกันอยางชัดเจน พวกหน่ึงเชื่อในความจริงท่ีตาและใจสามารถสัมผัสได อีก

พวกหน่ึงไดเส่ือมศรัทธาตอวิทยาการตาง ๆ ของมนุษยจึงใชวิธีการท่ียอนแยงโลกท่ีเปนเหตุและผลน้ีในทุก ๆ ดาน เมื่อ

ขาพเจาไดวิเคราะหถึงแนวทางศิลปะท้ัง 2แลว จึงไดพบวิธีการสรางผลงานในแนวทางดังกลาว ท่ีสามารถเชื่อมโยง

ปรัชญาบางอยางไวไดเปนหน่ึงเดียวกัน ขาพเจาจึงมีความบรรดาลใจในการท่ีจะนําภาพท่ีมีแตความไมสมเหตุสมผล

จากโลกหน่ึงมาอธิบายความจริงบางประการ ท่ีงานจิตรกรรมจะสามารถส่ือสารไดน้ันคือ การตั้งขอสังเกตในชีวิตรวม

สมัยน้ีเพ่ือใหคําถามตางน้ันเปนดั่งคําตอบและเปนปรัชญาในตัวมันเอง ซึ่งผลงานท่ีออกมาน้ันจะไมแสดงผลไปใน

ทิศทางของศิลปะแบบเหนือจริงเพราะมีเปาหมายท่ีแตกตางกันสวนรายระเอียดน้ันจะอธิบายในลําดับตอไป

3. ขาพเจาไดมีแนวคิดทางพุทธศาสนาเปนส่ิงบันดาลใจอีกแนวคิดหน่ึงในการตั้งขอสังเกตภาพรวมของ

การดําเนินชีวิต จนกอเกิดเปนทัศนคติเฉพาะตัวของขาพเจาเอง ตลอดจนยังคงตองหาแนวคิดอ่ืนมาเปนตัวสนับสนุน 

เพ่ิมเติม อยางเชน แนวคิดหรือปรัชญาและทฤษฎีตาง ๆ ทางตะวันตก ท้ังแนวคิดทางมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร

ท่ีมีหลาย ๆ ทฤษฎีสามารถมารองรับและปรับใชใหสอดคลองไปกับการสรางสรรคในผลงานชุดน้ีอีกดวย

4. ขาพเจาไดวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท้ังขอมูลจากประสบการณตรงและขอมูลจากส่ือตาง ๆ ท่ีไดกลาว

มาแลวน้ัน วิธีการตอไปจึงเปนวิธีการเลือกสรรวิธีคิดตาง ๆ  ท่ีมีความสอดคลองกัน นํามาประติดประตอใหเกิดเปนการ

ส่ือสารทางภาษาภาพ โดยการใชรูปแบบท่ีเปนรูปธรรมตามตาเห็น และความเคยชินท่ีเรารูสึกได แตเปนรูปธรรมท่ีไม

สามารถรับรูได และเขาใจไดดวยหลักทาง“ตรรกะ“ปรกติ ดังน้ันในการศึกษาสัญลักษณตาง ๆ ท่ีจะนํามาใชจะตองทํา

ความเขาใจความหมายเดิมของสัญลักษณน้ัน ๆ เสียกอนวามันมีหนาท่ีและลักษณะเฉพาะของมันเปนเชนไร เมื่อ

ขาพเจาพิจารณาแลวจึงนําสัญลักษณท่ีมันไมสอดคลองกับความเปนจริงน้ันมาเชื่อมตอกัน โดยมิไดละท้ิง

ความหมายเดิมของสัญลักษณหรือรูปทรงน้ันๆไป ดวยการใชวิธีการดังกลาวจึงชวยใหเกิดวิธีการศึกษา และคนหา

สารท่ีเกิดขึ้นใหมอีกคร้ังหน่ึง

5. ในการท่ีขาพเจาจะใหผลงานน้ันมีการพัฒนา ขาพเจาจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองวิเคราะหอยางละเอียด

ถี่ถวนอีกคร้ังหน่ึงถึงสารตาง ๆ ท่ีส่ือออกมาจากระนาบจิตรกรรมสูใจผูดู หรือความคิดของผูดูวามันกอเกิดปฏิกิริยาใน

แงใดบาง บางคร้ังอาจจะตอง ละท้ิงและปรับใชหลักการทางทฤษฎี หรืออาจจะตองใชความรูสึกในการตัดสินและ

วิเคราะหถึงผลของผลงานชิ้นน้ัน ๆ
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อุปกรณในการดําเนนิการผลติผลงานวิจัยสรางสรรค 

- โครงไม

- พ้ืนผาใบ

- สีนํ้ามัน  สีอะคริลิค  สีโปว  เกยยอง

- ภาพถาย  กระดาษ  แลคเกอร อะคริลิคเคลือบเงา

- แบบจริง  วัตถุส่ิงของ

ผลงานวิจัยสรางสรรค

ชิ้นท่ี  1 ชื่อผลงาน AFTER AFTERNOON

ชื่อศิลปน นายวราวุฒิ  โตอุรวงศ  

เทคนิค สีนํ้ามัน  สีอะคริลิค รูปถาย สีโปว  เกรยอง บนผาใบ

ขนาด 220X 290 ซม.

ป พ.ศ .2552



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

C-28

ชิ้นท่ี  2 ชื่อผลงาน ตามส่ัง

ชื่อศิลปน นายวราวุฒิ  โตอุรวงศ  

เทคนิค สีนํ้ามัน  สีอะคริลิค สีโปว  เกรยอง บนผาใบ

ขนาด 260 X 280 ซม.

ป พ.ศ .2552



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

C-29

ชิ้นท่ี  3 ชื่อผลงาน รับ ไมรู

ชื่อศิลปน นายวราวุฒิ  โตอุรวงศ  

เทคนิค สีนํ้ามัน  สีอะคริลิค สีโปว  เกรยอง บนผาใบ

ขนาด 200 X 200 ซม.

ป พ.ศ .2552



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

C-30

ชื่อผลงานวิจัยสรางสรรค ภาพสะทอนการเปล่ียนแปลงของยุคโลกาภิวัตน

The refletion of the change in the globalization
ชื่อผูวิจัย  นายวิทยา   หอทรัพย     

WITTHAYA HORSAP

ประเภทผลงานวิจัยสรางสรรค จิตรกรรม

แนวความคิด

สถานท่ีตางๆตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันลวนแลวแตมีเร่ืองราวรากเหงา และความผูกพันของมนุษย กอเกิดเปน

สังคม วัฒนธรรม ประเพณี โดยไดเร่ิมมีการพัฒนา เปล่ียนแปลงไปในทุกยุคทุกสมัยอยางรวดเร็วไมวาจะเปนดาน 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การส่ือสาร การคมนาคม ฯลฯ โดยไมมีทาทีท่ีจะลดนอยลง ทําใหรูสึกวิตก กังวล และ

หวาดกลัว ตอการเปล่ียนแปลงดังกลาวไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม ซึ่งไดไปกระตุนความคิดจากจินตนาการของ

ขาพเจาถึงสภาวะท่ีรกรางวางเปลา เส่ือมโทรมจนเกินกวาท่ีส่ิงมีชีวิตจะอาศัยอยูได จึงเปนท่ีมาของแรงบันดาลใจใน

การสรางสรรคผลงานชุดน้ี   

ความสําคัญของการทํางานวิจัยสรางสรรค

การเฝาสังเกตจากพ้ืนท่ีรอบๆตัวเราจะดูเปนการเร่ิมตนของการฝกฝนประสาทการรับรูท่ีดี ธรรมชาติเปนบรม

ครูท่ียิ่งใหญของมนุษยและยังมีส่ิงท่ีมนุษยตองเรียนรูจากธรรมชาติอยางไมจบส้ิน ศิลปะทุกชนิดทุกประเภทสรางขึ้น

โดยมนุษยเพราะฉะน้ันศิลปะไมวาจะอยูในยุคเกาหรือลํ้ายุคสมัยอยางไร ยอมเกิดจากการเรียนรูจากธรรมชาติของ

ศิลปนท้ังส้ิน

เกิดจากการตองปรับตัวมาใชชีวิตในสังคมเมืองท่ีซึ่งมีความเจริญขึ้นกับสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนไป ทําใหได

สังเกตเห็นถึงส่ิงตางๆ ท่ีเปนตัวกําหนดความรูสึกของเรา ซึ่งปจจุบันเราอยูในโลกท่ีตองใชสายตาในการรับรูและทํา

ความเขาใจในส่ิงท่ีอยูรายรอบตัวมากกวาท่ีเปนมาในอดีต ดังจะเห็นไดจากส่ิงแวดลอมของเราซึ่งเต็มไปดวย

วัฒนธรรมภาพ เรามีภาพถายท่ีถายจากดาวเทียม มีภาพสแกนสมองของมนุษย ภาพผลงานศิลปะ-โบราณคดี ภาพ

โฆษณาบนทองถนน  บนหนาหนังสือพิมพ จอโทรทัศน อินเทอรเน็ต และบนมือถือ ส่ิงเหลาน้ีจึงเปนกันการกระตุนให

รูสึกวาโลกเปนเสมือนภาพๆหน่ึงและภาพตางๆของโลกน้ันไมสามารถท่ีจะมองดูเฉยๆหรืออยางบริสุทธิ์ไดแตจะตอง

มองผานเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณตางๆท่ีเกิดขึ้นผานการรับรูทางสายตาจึงเกิดความสนใจในเร่ืองของการหาส่ือ

แทนความรูสึก โดยการถอดความหรือการอานภาษาภาพจากการมองเห็นมาสูกระบวนการทางศิลปะโดยการหยิบ

เอาบันทึกเร่ืองราวและขอมูลของความเปนจริงในโลกปจจุบันมาเปนหลักในการสรางสรรคผลงานในรูปแบบของการ

ใชส่ือแทนความหมาย

วัตถุประสงคของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

ศึกษาส่ิงท่ีสามารถมองเห็นและรับรูไดในสภาพความเปนจริงผานการสังเกต คิดและจินตนาการเพ่ือสะทอน

ส่ิงท่ีอยูในจิตใจใหออกมาในรูปของภาษาทัศนศิลป ท่ีไดรับการออกแบบมาเพ่ือใชในการท่ีจะทําความเขาใจภาพ

ตางๆท่ีเราพบเห็นอยูน้ันไดถูกมองและเรียนรูอยางไรอะไรบางท่ีมีความหมายหรือสัญลักษณท่ีถูกคนพบระหวางการ

สรางสรรคผลงาน  เพ่ือใชในการดูหรือยกระดับภาพท่ีเห็นไดตามธรรมชาติ



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

C-31

กระบวนการของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

-เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการสรางสรรคผลงาน ขอมูลท่ีเปนประโยชนตอขบวนการคิดและสรางสรรค

ผลงานไดแก การถายภาพในสภาพแวดลอมท่ีเกิดขึ้นจริง มีการร้ือถอนทุบตีโครงสรางของอาคาร มีการสราง

แบบจําลองขึ้นมาเพ่ือศึกษาแสงเงาและมีการสืบคนขอมูลจากระบบอินเทอรเน็ต รวมท้ังขอมูลท่ีเปนเอกสารในการทํา

วิทยานิพนธ

- คนหาสัญลักษณในการส่ือความหมายท่ีเกี่ยวของกับเน้ือหาแลวจึงนํามาทําแบบรางคนหาแนวทางท่ี

เหมาะสม

-การทําภาพราง เปนการบันทึกความคิดเร่ิมแรกกอนการสรางสรรคผลงานจริง ภาพรางจะกําหนด

โครงสรางรวมท้ังหมดของผลงานกอนท่ีจะนําไปถอดแบบ

- เสนอแบบรางแกอาจารยเพ่ือทําการแกไขปรับปรุงและพัฒนาผลงานเปนระยะ

-นําภาพโครงสรางท่ีไดมาปรับแตงใหดูสมจริงมากขึ้นโดยการนําภาพมาซอนทับตัดตอในคอมพิวเตอรเพ่ือดู

ทิศทางของแสงเงาและความสมบูรณในตัวงานใหมากขึ้น

-ปฏิบัติงานจริง

-เก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนตางๆเพ่ือสรุปผลในการทําวิทยานิพนธ

อุปกรณในการดําเนนิการผลติผลงานวิจัยสรางสรรค 

-สมุดรางแบบผลงาน

-อุปกรณท่ีใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก กลองถายรูป สมุดบันทึก ดินสอ

-อุปกรณท่ีใชในการสรางสรรคผลงาน  ผาใบ ปากกาเคมี พูกัน สีอะครีลิค และเคมีโปว ฉาบทารองพ้ืน ใช

ในการสรางพ้ืนผิวในลักษณะเฉพาะ



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

C-32

ผลงานวิจัยสรางสรรค

ชื่อผลงาน “หวงสุดทาย”

ชื่อศิลปน นายวิทยา   หอทรัพย                                              

เทคนิค สีอะคริลิค บนผาใบ

ขนาด 140X 180 ซม.

ป พ.ศ .2552



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

C-33

ชื่อผลงาน “เมฆดํา“

ชื่อศิลปน นายวิทยา   หอทรัพย                                              

เทคนิค สีอะคริลิค บนผาใบ

ขนาด 140X 180 ซม.

ป พ.ศ .2552



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

C-34

ชื่อผลงาน “กาลคร้ังหน่ึง”

ชื่อศิลปน นายวิทยา   หอทรัพย                                              

เทคนิค สีอะคริลิค บนผาใบ

ขนาด 160X 200 ซม.

ป พ.ศ .2552



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

C-35

ชื่อผลงานวิจัยสรางสรรค ดุลยภาพแหงสมาธิและกิเลส

BALANCE OF MEDITATION AND PASSIONS
ชื่อผูวิจัย  นายอภิรักษ โพธิทัพพะ

APIRUK PUTITUPPA

ประเภทผลงานวิจัยสรางสรรค จิตรกรรม

แนวความคิด

จากการศึกษาพุทธศาสนา ทําใหขาพเจาพบวาการทําสมาธิเพ่ือใหเกิดสติปญญา มีสวนชวยแกปญหาใน

ชีวิตประจําวันท่ีทําใหเราเกิดความทุกข หรือสามารถตอสูกับกิเลสท่ีมารุมเราจิตใจไดอยางตรงจุดท่ีสุด ดวยเหตุน้ี

ขาพเจาจึงตองการนําเสนอผลงานจิตรกรรมท่ีถายทอดเน้ือหาของการฝกสมาธิใหเกิดสติปญญาในการเผชิญกับ

ความทุกข และรักษาสมดุลภายในจิตใจใหสงบภายใตความสับสนวุนวายอันเกิดจากสภาพแวดลอมสังคมภายนอก

ความสําคัญของการทํางานวิจัยสรางสรรค

ณ ปจจุบันภาวะสังคมท่ีสับสนวุนวาย ผูคนลวนแขงขันตอสูดิ้นรนในการดําเนินชีวิต บางมีการแกงแยงชิงดี

ในหนาท่ีการงาน เกิดความผิดหวังสมหวัง บางก็มีปญหาภายในครอบครัว การเรียน การพลัดพรากจากส่ิงอันเปนท่ี

รัก   ดวยเหตุน้ีการมี “สติ” จึงมีสวนสําคัญในเผชิญกับปญหาและความกดดันท่ีกอใหเกิดความไมสบายใจ ความไม

สบายใจหรือในทางพุทธศาสนาเรียกวา “ความทุกข”น้ันมีตนเหตุเกิดจากกิเลสตัณหาท่ีอยูภายในจิตใจ และหนทางท่ี

สามารถคลายทุกขไดอยางตรงจุดท่ีสุดคือ “การทําสมาธิ” เพ่ือกอใหเกิดสติปญญาในการแกปญหาท่ีทําใหเกิดความ

ทุกขหรือเผชิญกับกิเลส ท่ีเขามารุมเราจิตใจ จากความสําคัญของสมาธิดังกลาว ขาพเจาจึงไดนํามาพัฒนาสรางสรรค

เปนผลงานจิตรกรรมท่ีถายทอดถึงเน้ือหาของการใชสติในการแกปญหาและดําเนินชีวิตอยูรวมกับความทุกขอยาง

รูเทาทัน  

วัตถุประสงคของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

จากการศึกษาพุทธปรัชญา ในหลักของการปฏิบัติใหจิตคลายจากความทุกขหรือกระบวนการของสมาธิใน

การตอสูกับกิเลส ยกตัวอยางหลักปรัชญาอาทิ “ถาหากเราฝกจิตใหเปนสมาธิ และใชสติตามดูอาการภายในจิตของ

ตนเอง และทําใหจิตปลอยวางอยูเสมอแลว ความทุกขก็จะไมเกิดขึ้นในจิตของเรา” หรือจากพุทธโอวาท “.......บุคคลผู

มีสมาธิยอมอยูอยางสงบ เหมือนเรือนท่ีมีฝาผนัง มีประตูหนาตางปดเปดไดเรียบรอย มีหลังคาปองกันลมแดดและฝน 

ผูอยูในเรือนเชนน้ีฝนตกก็ไมเปยก แดดออกก็ไมรอนฉันใด บุคคลผูมีจิตเปนสมาธิก็ดีฉันน้ัน ยอมสงบอยูไดไมกระวน

กระวาย เมื่อลม แดดและฝน......” ทําใหขาพเจาเกิดความสนใจในการนําไปปฏิบัติ เพ่ือผอนคลายจากความทุกขท่ี

เกิดขึ้นภายในใจ จากประสบการณดังกลาวขาพเจาจึงไดนําเสนอเร่ืองราวของการตอสูกับความทุกข การรักษาสมดุล

ของจิตเพ่ือใหเกิดความสงบผานผลงานจิตรกรรม 

โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาสัญลักษณและรหัสในการถายทอดความหมายของสมาธิ ความ

ทุกขและกิเลส จากปรัชญาทางพุทธศาสนาหรือผลงานศิลปนที่มีแนวทางใกลเคียงกัน เพ่ือนํามาพัฒนา
และสรางสรรคเปนผลงานจิตรกรรมที่สะทอนถึงเนื้อหาของการใชสติในการเผชิญกับความทุกข ที่เกิดจาก
กิเลสเขารุมเราภายในจิตใจ
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กระบวนการของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

1. คนควาจากแหลงขอมูลท่ีสําคัญในการสรางสรรคผลงาน )ขอ 9(.

2. ศึกษาและแปรสัญลักษณท่ีไดจากแหลงขอมูล

3. พัฒนาและคนควากลวิธีทางจิตรกรรม เพ่ือใหผลงานจิตรกรรมสามารถถายความคิด อารมณความรูสึก

ตามวัตถุประสงคท่ีตองการได 

อุปกรณในการดําเนนิการผลติผลงานวิจัยสรางสรรค 

1. อุปกรณท่ีใชในการทํากรอบไมขึงผาใบ ไดแก ไม ตะปู เล่ือย คอน ผาใบ สีรองพ้ืน )Gesso (เปนตน

2. อุปกรณท่ีใชในการสรางสรรคผลงาน ไดแก พูกัน สีอะครีลิค ส่ือสีอะครีลิค เชน Acrylic Medium Acrylic

Gel เปนตน

3. อุปกรณเสริมอ่ืน ไดแก กรอบรูป นํ้ายาเคลือบภาพ )Vanish (
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ผลงานวิจัยสรางสรรค

ชื่อผลงาน Khowledge (2009)

ชื่อศิลปน นายอภิรักษ โพธิทัพพะ

เทคนิค  อะครีลิคบนผาใบ

ขนาด   160 x140 cm

ป    พ.ศ .2552



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

C-38

ขื่อผลงาน See and Blind (2009)

ชื่อศิลปน นายอภิรักษ โพธิทัพพะ

เทคนิค  Acrylic on canvas

ขนาด 150 x 150 cm

ป    พ.ศ .2552
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ชื่อผลงาน A man with large flowers (2009)

ชื่อศิลปน นายอภิรักษ โพธิทัพพะ

เทคนิค Acrylic on canvas

ขนาด 150 x 150 cm

ป    พ.ศ .2552



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

C-40

ชื่อผลงานวิจัยสรางสรรค พ้ืนท่ี:สภาวะแหงการดิ้นรน 

Space: The Unliquidated Condition
ชื่อผูวิจัย  นายเอกณริน  แคลวคลอง   

Mr. Aeknarin klowklong

ประเภทผลงานวิจัยสรางสรรค จิตรกรรม

แนวความคิด

ขาพเจาตองการนําเสนออีกแงมุมหน่ึงทางสังคมท่ีมีความเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีอยูอาศัยของมนุษย

โดยใชจินตนาการและอารมณความรูสึกสวนตัวซึ่งแสดงออกมาในเชิงเปรียบเทียบผานกระบวนการทางจิตรกรรม

มุงเนนความงามทางดานทัศนธาตุ  โดยเฉพาะ  นํ้าหนัก บรรยากาศ  และการใชพ้ืนท่ี)space(ประสานกัน ตาม

ความรูสึกสวนตัวของขาพเจา

ความสําคัญของการทํางานวิจัยสรางสรรค

จากสภาวะสังคมในปจจุบัน  อันเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ  สังคม ความ

เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี  การเพ่ิมมากขึ้นของประชากรไดสงผลกระทบตอชีวิตของผูคน สัตว และส่ิงมีชีวิตตางๆ 

พ้ืนท่ี ท่ีสําหรับใชชีวิตเร่ิมคับแคบลง ทําใหวิถีการดําเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการใชชีวิตในทางลาบบนพ้ืนดินแต

ปจจุบันความเปนอยูของมนุษยดําเนินชีวิตเปนไปในแนวตั้งคืออยูในตึก อาคาร คอนโดสูงๆท่ีสลับซับซอนกัน

โดยเฉพาะในเมืองหลวง ท่ีมีผูคนอาศัยอยูกันอยางหนาแนน ตางตองดิ้นรนทํามาหากิน พ้ืนท่ีท่ีเราอยูยอมมีผลกระทบ

ตอความรูสึก  การท่ีไดเห็นสัตวส่ิงมีชีวิตท่ีอยูในพ้ืนท่ีถูกจํากัด ซึ่งขาพเจาไดเห็นแลวสงผลกระทบตอความรูสึกภายใน

ของตนเอง    ส่ิงตางๆเหลาน้ี  ขาพเจาไดสังเกตรวมท้ังวิเคราะห  เร่ือยมาจึงทําใหไดตระหนักและกอใหเกิดเปนแรง

บันดาลใจ  ในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมซึ่งจะแสดงออกมาในเชิงเปรียบเทียบสภาวะของส่ิงมีชีวิต

ในการทํางานจิตรกรรม ชุดน้ี  ขาพเจา มีความมุงหมายเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นใน

พ้ืนท่ีการดําเนินชีวิตของคนในปจจุบันแสดงออกมาเปนอารมณความรูสึกสวนตัว  มีความอิสระในการใชฝแปลงท่ี

รวดเร็ว  โดยการนําเอารูปทรงของสัตวมาเปนสัญลักษณ เพ่ือสรางสรรคผลงานท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว 

วัตถุประสงคของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

การเปล่ียนแปลงโครงสรางทางสังคม อันเน่ืองมาจากความเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจและการเพ่ิมขึ้นของ

ประชากรทําใหวิถีชีวิตและความเปนอยูของมนุษยเปล่ียนแปลงตามไปดวยและไดกลายมาเปนแรงบันดาลใจใหกับ

โครงการวิทยานิพนธ

ขาพเจาตองการนําเสนออีกแงมุมหน่ึงทางสังคมท่ีมีความเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีอยูอาศัยของมนุษย

โดยใชจินตนาการและอารมณความรูสึกสวนตัวซึ่งแสดงออกมาในเชิงเปรียบเทียบผานกระบวนการทางจิตรกรรม

มุงเนนความงามทางดานทัศนธาตุ  โดยเฉพาะ  นํ้าหนัก บรรยากาศ  และการใชพ้ืนท่ี)space(ประสานกัน ตาม

ความรูสึกสวนตัวของขาพเจา
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กระบวนการของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

ในการนําเสนอผลงานชุดน้ีไดวางขั้นตอนวิธีการดาํเนินการศึกษาไวดังน้ี

1. ขั้นตอนการเก็บขอมูล

- ขั้นเก็บรวบรวมขอมูลดิบ ตามสถานท่ีจริงตามตลาดหรือรานขายลูกเปด ไก และสวนท่ีเปนขอมูล

เอกสารก็รวบรวมหองสมุดหรืออินเตอรเน็ต                                

- ถายรูปรวมถึงการรางภาพ  )สเก็ตซภาพ (

- ขอมูลผลงานศิลปนท่ีมีอิทธิพลตอแนวความคิด โดยครอบคลุมท้ังดานเน้ือหาและรูปแบบ และ

เทคนิคท่ีสอดคลองกับผลงาน ตัวเอง

- พูดคุยกับบุคคลท่ีมีแบบแผนการดําเนินชวีิตท่ีสอดคลองกบัเร่ืองท่ีจะนําเสนอ

2. ขั้นตอนการวเิคราะห

- วิเคราะหแบบแผนการดาํเนินชีวิตของคนในปจจุบัน 

- วิเคราะหทางดานปรัชญาของการดํารงชวีิต

- วิเคราะหทางดานเน้ือหาและความรูสึกของสี ท่ีนํามาใช

- วิเคราะหผลงานทางดานทัศนศิลปของศิลปน ท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรคผลงาน

3. ขั้นจัดทําขอมูลสูรูปแบบ

- นําขอมูลท่ีไดมา สรางใหกลายเปนแนวคิดท่ีมีแงมุม ท่ีสามารถสะทอนถึงเน้ือหาและ

เจตนารมณของผูจัดทํา

- จําแนกขอมูลรูปภาพออกเปนหมวดหมูเพ่ือสามารถนํามาประกอบการเขียนภาพราง

4. ขั้นตอนการดําเนินการสรางผลงาน

- เตรียมวัสดุ อุปกรณ สีนํ้ามนั พูกัน  เฟรม

- ขึ้นโครงสรางหลักจากภาพราง

- แตงแตมสีจากความรูสึก

- เก็บรายละเอียดของวตัถุจนกวาจะไดผลงานสมบูรณ

วิธีการสรางสรรค

- หาขอมูลเอกสารและขอมูลจากภาคสนาม

- สรางภาพรางขยายเปนผลงานจริง  )ภาพรางสองมติิ แตอาจมีการปรับเปล่ียนไปตามความ

เหมาะสม(

อุปกรณในการดําเนนิการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

1 อุปกรณในการคนควาขอมูล

- จากหนังสือ

- จากสารคดี

- จากทีวีและคอมพิวเตอร

- กลองถายรูป
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2 อุปกรณในการสรางสรรคผลงาน

- ผาใบสําเร็จและเฟรมไมส่ีเหล่ียม

- พูกัน แปลงทาสีและจานรองสี

- ดินสอ - ปากกา

- สีนํ้ามัน นํ้ามันผสมสีและนํ้ายาลางพูกัน

ชิ้นท่ี  1 ชื่อ ไมมีชื่อ       หมายเลข 1

ชื่อศิลปน นายเอกณริน  แคลวคลอง                                            

เทคนิค สีนํ้ามันบนผาใบ

ขนาด 140X 180 ซ.ม.

ป พ.ศ .2552
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ชิ้นท่ี  2 ชื่อ ไมมีชื่อ       หมายเลข 2

ชื่อศิลปน นายเอกณริน  แคลวคลอง                                            

เทคนิค สีนํ้ามันบนผาใบ

ขนาด 150X 190 ซ.ม.

ป    พ.ศ .2552
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ชิ้นท่ี  3 ชื่อ ไมมีชื่อ       หมายเลข 3

ชื่อศิลปน นายเอกณริน  แคลวคลอง                                            

เทคนิค สีนํ้ามันบนผาใบ

ขนาด 50X 200 ซ.ม.

ป   พ.ศ .2552
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ชื่อผลงานวิจัยสรางสรรค จินตภาพแหงความสุข

The imagination of Happiness
ชื่อผูวิจัย  นายเอกพงษ  คงฉาง 

Mr. Akkapong Khongchang

ประเภทผลงานวิจัยสรางสรรค จิตรกรรม

แนวความคิด

มนุษยรับรูเร่ืองราวประสบการณน้ันจากอดีต  หากแตไมเคยมีประสบการณในอนาคตหรือรับรูเร่ืองราวไป

หมดทุกอยาง  ทุกข  สุข  ลวนอยูในความทรงจํา  อยูภายในความรูสึก  อยูท่ีวาส่ิงไหนควรคาแกการจดจําและปรับใช

สรางกําลังใจในการดําเนินชีวิต  โดยขาพเจาถายทอดผานความสุขในอดีต  ความผูกพัน  วิถีชีวิตท่ีอบอุน  เรียบงาย

และสวยงาม  ซึมซับพ้ืนท่ีแหงจินตนาการเอกลักษณวิถีชีวิตในทองถิ่น  ท่ีคุณคายังคงอยูรวมกับการดํารงชีวิตของ

ขาพเจาในปจจุบัน

ความสําคัญของการทํางานวิจัยสรางสรรค

การอยูรวมกันของคนในสังคมเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยเหลือเล้ียงใหมนุษยดํารงอยูได  สรางความสุข  มิตร

ไมตรีท่ีเกื้อกูลกัน  แตในปจจุบันแสดงถึงปญหาในดานตาง ๆ การดํารงชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงตามยุคสมัย  ท้ังทางดาน

ประเพณีและวัฒนธรรม  ลุมหลงความงามภายนอกวัตถุมากกวาความสุขภายในจิตใจ   ลืมวิถีชีวิตทองถิ่นอันเปน

เอกลักษณของสังคมไทยมาอยางยาวนาน  ประเพณีท่ีดีงาม  มีนํ้าใจตอกัน  อยูรวมกันอยางมีความสุข  พ่ึงพาอาศัย

ธรรมชาติ  สภาพแวดลอมในชนบทท่ีเต็มไปดวยอิสรภาพในการดํารงชีวิต

มนุษยดํารงชีวิตอยูใตกฎเกณฑธรรมชาติและสังคมมาตั้งแตในอดีต  มนุษยเรียนรูมากมายจากธรรมชาติ

เพ่ือมาปรับใชใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตในปจจุบัน  พฤติกรรมของมนุษยเกิดจากทัศนคติ  ความเชื่อ  ประเพณี  

วัฒนธรรมในสังคมน้ัน ๆ ความเจริญทางสังคมเปนสวนหน่ึงท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรคผลงานของขาพเจา  การ

แขงขัน  เรงรีบในการดําเนินชีวิต  จนเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาหลายดาน  ทัศนคติท่ีผิดในการดํารงชีวิตเต็มไปดวย

ความเครียด  อารมณเศรา  เหงา  ผิดหวัง เขามามีบทบาทตอจิตใจคนมากขึ้น  รวมท้ังจิตใจของขาพเจาเองท่ีเปนไป

ตามสภาพสังคม  จนบางคร้ังหยุดคิดถึงปญหาจึงรูวาในอารมณ  ความคิดในขณะหน่ึงมีความสุขความสวยงามซอน

อยูเหมือนกัน  ทําใหกลับไปมองคุณคาแหงความงามความสุขในอดีตมาเปนตัวขับเคล่ือนเปนกําลังใจในการ

ดํารงชีวิต  ซึ่งขาพเจาคิดวาอารมณเหลาน้ีแฝงอยูในคนทุกคน  อยูในชวงเวลาขณะหน่ึง  ความทรงจํา  ความผูกพัน  

ประสบการณในการดํารงชีวิต  ขาพเจาถึงถายทอดพ้ืนท่ีแหงจินตนาการจากความผูกพันเพ่ือผอนคลายความรูสึก

จากสภาวะสังคมในปจจุบัน  สรางมุมแหงความสุข  สรางสรรคเปนผลงานจิตรกรรม

วัตถุประสงคของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

การพัฒนาทางดานสังคมสงผลตอการเปล่ียนแปลงในการดํารงชีวิต  การอยูรวมกัน  คานิยม  และจิตสํานึก

ท่ีดีงามเร่ิมเลือนหาย  ใฝหาโลกแหงวัตถุจนเกินความพอดี  เหลือไวเพียงประสบการณ  ความผูกพัน  ผานการ

สรางสรรคผลงานของขาพเจาท่ีตองการถายทอดความคิด ความรูสึก ความผูกพันเร่ืองราวท่ีประทับใจในวิถีชีวิต

ชนบท   ความสุข   ความพอเพียง   และความเรียบงายในการดํารงชีวิต  พ้ืนท่ีแหงความดีงามเพ่ือสะทอนใหเห็น

คานิยมการดํารงชีวิตในสังคมชนบท  การอยูรวมกันของคนกับธรรมชาติ  พ่ึงพาอาศัยกัน  การหวงแหนรักษา
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เอกลักษณประพณีวัฒนธรรม  วิถีชีวิตการอยูการกิน  การละเลน  เร่ืองราวมุมมองท่ีสัมผัส  กอนท่ีเร่ืองราวเหลาน้ีจะ

คอย ๆ สูญหายไป  อันเปนรากฐานในการพัฒนาชีวิตของมนุษย   ท้ังทางดานรางกายและจิตใจ   การดํารงชีวิตท่ีเปน    

รากหญาทางวัฒนธรรม   เจริญควบคูตามกาลเวลาตามสังคมท่ีเปล่ียนแปลง  สรางจิตสํานึกในการทํานุบํารุงรักษา

เอกลักษณในทองถิ่นตัวเอง  เร่ืองราววิถีชีวิตท่ีอบอุนผูกพันและเรียบงาย  ความสุขท่ีคอยบมสรางนิสัยของคนในวิถี

ชีวิตชนบทตลอดจนการเจริญเติบโตแข็งแรงและดํารงอยูไดทามกลางสังคมปจจุบัน

กระบวนการของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

- ศึกษาขอมูลท่ีตองการนําเสนอท้ังในเร่ืองราวความทรงจําในอดีตกับสถานท่ี  ส่ิงแวดลอมใน

ปจจุบันเก็บขอมูลในการสรางสรรคโดยภาพถาย  หนังสือ  และนิตยสารตาง ๆ

- คัดเลือกเร่ืองราวและองคประกอบท่ีตองการจากขอมูลมาสรางภาพราง )Sketch(

- สรางสรรคผลงานโดยมีโครงสรางขององคประกอบสีสันตามภาพราง

- วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ในการสรางสรรค  เน้ือหา  เทคนิควิธีการ  ความหมาย  ท่ีมาท่ีไป  

สัญลักษณ ตาง ๆ จัดทําเปนรูปเลม

วิธีการศึกษา

ขาพเจาสนใจในวิถีชีวิต  ความสนุก  ความอบอุน  ผูกพันในอดีต  ความสุขท่ีแฝงอยูในอดีต  การดํารงชีวิต  

ท้ังเร่ืองราว  สีสัน  เอกลักษณในทองถิ่น  โดยสรางความสมดุลใหกลมกลืนกับส่ิงแวดลอมในการดํารงชีวิตปจจุบัน  

ส่ิงของ  สถานท่ี  สีสันท่ีประทับใจ  เร่ิมคนหาขอมูลจากการถายภาพในสถานท่ีหรือขอมูลจากนิตยสาร  ซึ่งมีท่ีมาจาก

ประสบการณท่ีรูสึกจริง ๆ

นําขอมูลท่ีไดมาสรางภาพราง )Sketch (ปรับเปล่ียนองคประกอบ  วิเคราะหท่ีมาและเหตุผลในภาพ  ให

กลมกลืนกับเร่ืองราวท่ีตองการนําเสนอ  โดยการใชการวาดเสน )Drawing (หลายชิ้นเพ่ือดูองคประกอบและ

จินตนาการท่ีปรับเปล่ียนไปในแตละชิ้น  ความรูสึก  ความคิด  ท่ีเกิดในขณะวาดเสนหลาย ๆ ชิ้นสามารถทําใหเรา

คัดเลือกชิ้นท่ีพอใจมาสรางสรรคผลงานได  โดยไมเนนความสมบูรณตายตัวในภาพราง  สามารถปรับเปล่ียนพัฒนา

ใหสมบูรณมากขึ้นในผลงานจริง

การสรางสรรคผลงานจริงใชเทคนิคสีนํ้ามันบนผาใบ  ขยายจากภาพรางสรางองคประกอบรูปทรง  สีสันตาง 

ๆ ใหกลมกลืนกันท้ังภาพ  ใชสีบางและหนาในบางจุด  โดยเนนลักษณะของทีแปลงเปนตัวชวยในการสรางระยะ  

นํ้าหนัก  พ้ืนผิว  ใชสีสรางบรรยากาศและเกิดจินตนาการในขณะสรางสรรค  ทําใหเกิดมิติในภาพสถานท่ี  สีสันท่ีไมมี

อยูจริง  ใชสัญลักษณ )Symbolic (เปนส่ือแทนความหมาย นําขั้นตอนการสรางสรรค  เทคนิควิธีการ  ขอมูลท่ี

รวบรวมจัดทําเปนหนังสือการวิจัย  เพ่ือเปนประโยชนแกการศึกษาตอไป

อุปกรณในการดําเนินการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

- ผาใบ

- สีนํ้ามัน

- กัน

- นํ้ามันลีนสีด

- นํ้ายาเคลือบเงา
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ชิ้นท่ี  1 ชื่อ ภาพน่ังเลน  หมายเลข 1

ชื่อศิลปน นายเอกพงษ  คงฉาง

เทคนิค สีนํ้ามันบนผาใบ

ขนาด 220X 290 ซม.

ป พ.ศ .2552
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ชิ้นท่ี  2 ชื่อ ภาพน่ังเลน  หมายเลข 2

ชื่อศิลปน นายเอกพงษ  คงฉาง

เทคนิค สีนํ้ามันบนผาใบ

ขนาด 180X 200 ซม.

ป พ.ศ .2552
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ชิ้นท่ี  3 ชื่อ ภาพน่ังเลน  หมายเลข 3

ชื่อศิลปน นายเอกพงษ  คงฉาง

เทคนิค สีนํ้ามันบนผาใบ

ขนาด 140X 170 ซม.

ป พ.ศ .2552
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ชื่อผลงานวิจัยสรางสรรค รองรอยอารยธรรมจากนัยของกาลเวลา

The Trace of Civilization from Meaning of Time
ชื่อผูวิจัย  นายมานนท  ผสมสัตย     

MANON PASOMSAT

ประเภทผลงานวิจัยสรางสรรค จิตรกรรม

แนวความคดิ

ขาพเจาไดนําความรูสึกจากการเปล่ียนแปลงของกาลเวลาท่ีมีท้ังมิติจากอดีตและในปจจุบันซึ่งสะทอนนัยท่ี

แสดงถึงสภาวะการแปรเปล่ียนของโบราณสถานท่ีมีความงดงามทางสถาปตยกรรม กอเกิดสุนทรียะท่ี เงียบ น่ิงสงบ 

ราบเรียบ แผวเบา จากมโนภาพท่ีดูเหมือนราวกับวาโบราณสถานแหงน้ีซึ่งปรากฏใหเห็น ซากปรักหักพัง รองรอย

จําหลักจารึกบอกเลาเร่ืองราวทางคติความเชื่อตางๆ ท่ีมีคุณคาทางความงามจากอดีตผานปราสาทหินท่ีดูเหมือนราว

กับวากําลังดูรางเลือนเบาบางคอยๆ จางหายไปตามกาลเวลา มาสรางสรรคเปนผลงานจิตรกรรมท่ีสะทอนการ

แปรเปล่ียนของโบราณสถานซึ่งเปนรองรอยอารยธรรมจากนัยของกาลเวลา

ความสําคัญของการทํางานวิจัยสรางสรรค

ขาพเจาไดศึกษาและเฝาสังเกตปราสาทหินพิมายซึ่งเปนโบราณสถานเกาแกท่ีมีความสําคัญแหงหน่ึงของ

ประเทศไทยและขาพเจารูสึกผูกพันคุนเคยมาตั้งแตวัยเยาวยิ่งทําใหขาพเจามองเห็นรวมท้ังไดตระหนักถึงสาระสําคัญ

ในเร่ืองของสุนทรียภาพท่ียังคงหลงเหลือปรากฏอยูใหเห็นดวยรากฐานลวดลายทางสถาปตยกรรมท่ีงดงามอมตะแต

เร่ืองราวคติความเชื่อความศรัทธาอันเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรกําลังดูรางเลือนจางหายไปจากคนปจจุบัน อัน

เกิดจากเงื่อนไขของกาลเวลาจากชวงเวลาหน่ึงสูชวงเวลาหน่ึง ตามความเปนไปจากสภาวะการเปล่ียนแปลงของ

กาลเวลา  ขาพเจาจึงเร่ิมเห็นถึงสาระสําคัญจากนัยของกาลเวลาผานความยิ่งใหญอลังการและความงดงามทาง

สถาปตยกรรม  

ส่ิงเหลาน้ีลวนสงผลกระทบตอจิตใจขาพเจา จึงไดนําความรูสึกและเร่ืองราวดังกลาวมาสรางสรรคเปน

ผลงานจิตรกรรมโดยอาศัย รองรอย ซากปรักหักพัง แสงเงาเพ่ือแสดงออกถึงรองรอยของอารยธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป

ตามกาลเวลา

วัตถุประสงคของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

-เพ่ือศึกษาถึงปญหารวมท้ังวิธีการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมประเภทวาดเสนรวมท้ังทัศนธาตุท่ีประกอบขึ้น

-เพ่ือศึกษาสภาวะการเปล่ียนแปลงของมิติแหงกาลเวลาระหวางอดีตกับปจจุบัน 

-เพ่ือศึกษาโบราณสถานท่ียังปรากฏหลงเหลือใหเห็นถึงความงดงามยิ่งใหญทางรูปรางรูปทรงลวดลาย

จารึกตางๆ อันเปนรากฐานสําคัญทางสถาปตยกรรม

-เพ่ือศึกษาสุนทรียะทางทัศนธาตุท่ีมีความรูสึกจากมโนภาพท่ีดูเหมือนวากําลังดูรางเลือนเบาบางคอยๆ 

จางหายไป มาสรางสรรคเปนผลงานจิตรกรรมท่ี เบาบาง เลือนราง ท่ีมีเวลาเปนเงื่อนไข
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กระบวนการของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

1 ศึกษาคนควาเกี่ยวกับ เวลา โดยวิธีการดังตอไปน้ี

-ศึกษาเร่ืองของ เวลา ในแงปรัชญา 

-ศึกษาเร่ืองของ เวลา ในแงฟสิกส

-ศึกษาสัมพันธภาพมิติของกาลเวลาระหวางอดีตกับปจจุบัน

-ศึกษา ผลงานศิลปนท้ังในและตางประเทศ ท่ีใช เวลา เพ่ือสรางสุนทรียภาพ

2 ศึกษาคนควาขอมูลของปราสาทหินพิมาย

-ศึกษาคนควาขอมูลจากหนังสือในหอสมุดเกี่ยวกับขอมูลของปราสาทหินเบ้ืองตน

-ศึกษา ณ อุทยานประวัตศิาสตรปราสาทหินพิมาย เพ่ือบันทึกภาพ และรางภาพผลงานเบ้ืองตน

-ศึกษาจดบันทึกจากการพูดคุยกับชาวบานพ้ืนถิ่นพิมาย เพ่ือศึกษาถึงความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับปราสาท

หินพิมาย

3 สรางสรรคผลงานจิตรกรรมภายในสตูดิโอ ดวยเทคนิควิธีการวาดเสนบนผาใบ Canvas ท่ีมีพ้ืนเปนสีขาวสะอาด 

ดวยรูปแบบท่ีเลือนราง เบาบาง คอยๆ จางหายไปของทัศนธาตุ ประกอบดวย พ้ืนท่ีวาง จุด เสน รูปราง รูปทรง แสง

เงา และนํ้าหนักท่ีเบาบาง มีแค  ขาว ,เทาออน ,เทา

อุปกรณในการดําเนนิการผลติผลงานวิจัยสรางสรรค 

-แทงถาน Graphi , แทงเงิน Silver

-ผาใบ Canvas พ้ืนขาว

-กลองถายภาพน่ิง

-ภาพถาย

- กระดาษสําหรับรางภาพผลงาน

-ปากกา ดินสอ ยางลบ สมุดจดบันทึก



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

C-52

ผลงานวิจัยสรางสรรค

ชิ้นท่ี  1 ชื่อผลงาน กาลเวลา  หมายเลข 1

ชื่อศิลปน นายมานนท  ผสมสัตย     

เทคนิค ปากาบนผาใบ

ขนาด 150X 180 ซ.ม.

ป    พ.ศ .2552



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

C-53

ชิ้นท่ี  2 ชื่อผลงาน กาลเวลา  หมายเลข 2

ชื่อศิลปน นายมานนท  ผสมสัตย     

เทคนิค ปากาบนผาใบ

ขนาด 150X 180 ซ.ม.

ป    พ.ศ .2552



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

C-54

ชิ้นท่ี  3 ชื่อผลงาน กาลเวลา  หมายเลข 3

ชื่อศิลปน นายมานนท  ผสมสัตย     

เทคนิค ปากกาบนผาใบ

ขนาด 150X 180 ซ.ม.

ป    พ.ศ. 2552



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

C-55

ชื่อผลงานวิจัยสรางสรรค บรรยากาศแหงความสุขในวิถีชนบท                                

AURA OF HAPPINESS IN THE COUNTRYSIDE
ชื่อผูวิจัย  นายบุญนํา สาสุด        

BOONNAM SASOOD

ประเภทผลงานวิจัยสรางสรรค จิตรกรรม

แนวความคิด

ขาพเจาสรางสรรคจิตรกรรมโดยอาศัยนํ้าหนักและระนาบ โดยไดรับแรงบันดาลใจและความประทับใจ จาก

อุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการดํารงชีวิต สรางความงดงามนุมนวลของอารมณตอความรูสึกท่ีมาจากวิถีชีวติภายใต

จิตใตสํานึก โดยใช เคร่ืองมือเคร่ืองใช วัตถุส่ิงของในสภาพแวดลอมท่ีเรียบงาย เปนส่ือท่ีใชแสดงส่ิงท่ีแฝงไวในวิถีชีวิต

ในชนบท คือความสุขสงบ   ความสมถะ ความเพียรพยายาม การดํารงชีวิตท่ีสัมพันธกับธรรมชาติ 

ขาพเจาจึงมุงเนนความงามทางดานทัศนธาตุ  โดยเฉพาะ  นํ้าหนัก บรรยากาศ  และการใชพ้ืนท่ี

)space(ประสานกัน ตามความรูสึกสวนตัวของขาพเจา

ความสําคัญของการทํางานวิจยัสรางสรรค

มนุษยเปนสัตวประเภทหน่ึงท่ีกําเนิดขึ้นมาบนโลก มีสมอง มีความคิดสรางสรรคท่ีเปนระบบระเบียบซึ่งตาง

จากสัตวท่ัวไป มนุษยจึงถือไดวาเปนสัตวประเสริฐ ท่ีอาศัยอยูรวมกันเปนกลุมจนกอเกิดเปนสังคมขึ้น ซึ่งแตละสังคม

ของมนุษยน้ันยอมมีความแตกตางกันไปตามชาติกําเนิด เผาพันธุ ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมา 

วิถีชีวิตของคนในชนบท มีการอยูรวมกันเปนครอบครัวใหญ เปนหมูบาน เพราะขีดจํากัดทางกายภาพ และ

ภูมิปญญาท่ีตองชวยกันคิดชวยกันทํา การพ่ึงพาตนเองและการพ่ึงพาอาศัยกัน การประกอบอาชีพตาง ๆ เชน การ

ปลูกขาว เล้ียงสัตว หาของปา เปนตน  ส่ิงเหลาน้ีเกิดจากภูมิปญญาบรรพชน และสืบทอดตอ ๆ กันมา การดําเนินชีวิต

จึงเปนแบบครอบครัว ทําใหเกิดความรูสึกอบอุน ในการดําเนินชีวิตรวมกันอยางเรียบงาย

วิถีชนบทของคนอีสาน  การทํามาหากิน  การประกอบอาชีพ ท่ีพ่ึงพาธรรมชาติเปนจุดเร่ิมตนการดําเนินชีวิต

ของคนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  จึงทําใหเกิดแนวความคิด  ท่ีจะสรางสรรคงานศิลปะ  เพ่ือกระตุนความรูสึกของ

บุคคลในสังคม  ใหเกิดความรัก ความผูกพัน ในการดําเนินชีวิตแบบเรียบงาย  การพออยูพอกิน  การพ่ึงพาธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม  ซึ่งทําใหเกิดภูมิปญญาชาวบาน  และสืบทอดตอ ๆ กันมา กอใหเกิด   ความรูสึกท่ีสงบสุข   อบอุน  

จึงเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะสรางสรรค  ใหเปนผลงานศิลปะเพ่ือตอบสนองความรูสึกของตนเอง  และกระตุนความรูสึก

ของบุคคลในสังคม ใหเห็นความสําคัญ  ของกลุมสังคมเล็กๆ ในสังคมชนบทอีสานท่ียังคงอยูในสภาวะปจจุบัน

ขาพเจาประทับใจในวิถีชีวิตของคนในชนบทอีสาน โดยเฉพาะการเกษตรกรรม การทํานาส่ือใหเห็นถึงความ

เพียร สมถะ การพ่ึงพาตัวเอง วิถีชีวิตท่ีถายทอดออกมาเปนวัฒนธรรม รวมถึงส่ือใหเห็นถึง  ความเรียบงาย และสงบ

สุขของคนในชนบท

วัตถุประสงคของการผลติผลงานวิจัยสรางสรรค

ขาพเจาสรางสรรคจิตรกรรมโดยอาศัยนํ้าหนักและระนาบ โดยไดรับแรงบันดาลใจและความประทับใจ จาก

อุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการดํารงชีวิต  ขาพเจาสรางความงดงามนุมนวลของอารมณตอความรูสึกท่ีมาจากวิถี



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

C-56

ชีวิตภายใตจิตใตสํานึก โดยใช เคร่ืองมือเคร่ืองใช วัตถุส่ิงของในสภาพแวดลอมท่ีเรียบงาย เปนส่ือท่ีใชแสดงส่ิงท่ีแฝง

ไวในวิถีชีวิตในชนบท คือความสุขสงบ   ความสมถะ ความเพียรพยายาม การดํารงชีวิตท่ีสัมพันธกับธรรมชาติ 

ขาพเจาจึงมุงเนนความงามทางดานทัศนธาตุ  โดยเฉพาะ  นํ้าหนัก บรรยากาศ  และการใชพ้ืนท่ี

)space(ประสานกัน ตามความรูสึกสวนตัวของขาพเจา

กระบวนการของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

ในการนําเสนอผลงานชุดน้ีไดวางขั้นตอนวิธีการดําเนินการศึกษาไวดังน้ี

1. ขั้นตอนการเก็บขอมูล

- ขั้นเก็บรวบรวมขอมูลดิบ และสวนท่ีเปนขอมูลเอกสารเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวขาว แบบแผนการ            

ดําเนินชีวิตของคนชนบทอีสาน อุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการดํารงชีวิต

- ถายรูปรวมถึงการรางภาพ )สเก็ตซภาพ (

- ขอมูลผลงานศิลปนท่ีมีอิทธิพลตอแนวความคิด โดยครอบคลุมท้ังดานเน้ือหาและรูปแบบ และ

เทคนิคท่ีสอดคลองกับผลงาน ตัวเอง

- พูดคุยกับบุคคลท่ีมีแบบแผนการดําเนินชีวิตท่ีสอดคลองกับเร่ืองท่ีจะนําเสนอ

2. ขั้นตอนการวิเคราะห

- วิเคราะหแบบแผนการดําเนินชีวิตของคนชนบทอีสานในดานของการ  ทํานา การเก็บเกี่ยวขาว  

- วิเคราะหทางดานปรัชญาของการดํารงชีวิต

- วิเคราะหทางดานเน้ือหาและความรูสึกของสี ท่ีนํามาใช

- วิเคราะหผลงานทางดานทัศนศิลปของศิลปน ท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรคผลงาน

3. ขั้นจัดทําขอมูลสูรูปแบบ

- นําขอมูลท่ีไดมา สรางใหกลายเปนแนวคิดท่ีมีแงมุม ท่ีสามารถสะทอนถึงเน้ือหาและ

เจตนารมณของผูจัดทํา

- จําแนกขอมูลรูปภาพออกเปนหมวดหมูเพ่ือสามารถนํามาประกอบการเขียนภาพราง

4 ขั้นตอนการดําเนินการสรางผลงาน

- เตรียมวัสดุ  อุปกรณ สีฝุน ดินสอพอง ผาดิบ กาวกระถิน

- ขึ้นโครงสรางหลักจากภาพราง

- แตงแตสีจากความรูสึก

- เก็บรายละเอียดของวตัถจุนกวาจะไดผลงานสมบูรณ

วิธีการสรางสรรค

- หาขอมูลเอกสารและขอมูลจากภาคสนาม

- สรางภาพรางขยายเปนผลงานจริง  )ภาพรางสองมิติ แตอาจมีการปรับเปล่ียนไปตามความ

เหมาะสม(



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

C-57

อุปกรณในการดําเนนิการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค 

1 อุปกรณดานขอมูลเอกสาร

- สมุดบันทึก

- ปากกา

- ดินสอ

- กลองถายรูป

2 อุปกรณทางดานคนควาขอมูลดิบ

- กลองถายรูป

- สมุด สเก็ตซ )ภาพราง(

- ดินสอ - ปากกา

- พุดคุยกับผูมีประสบการณ )สัมภาษณ(

ผลงานวิจัยสรางสรรค

ชิ้นท่ี  1 ชื่อผลงาน บรรยากาศแหงความสุขในวิถีชนบท    หมายเลข 2

ชื่อศิลปน นายบุญนํา สาสุด       

เทคนิค สีฝุนบนผาใบ

ขนาด 150X 170 ซ.ม.

ป    พ.ศ .2552



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

C-58

ชิ้นท่ี  2 ชื่อผลงาน บรรยากาศแหงความสุขในวิถีชนบท       หมายเลข 5

ชื่อศิลปน นายบุญนํา สาสุด             

เทคนิค สีฝุนบนผาใบ

ขนาด 150X 170 ซ.ม.

ป    พ.ศ .2552



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

C-59

ชิ้นท่ี  3 ชื่อผลงาน บรรยากาศแหงความสุขในวิถีชนบท       หมายเลข 8

ชื่อศิลปน นายบุญนํา สาสุด                               

เทคนิค สีฝุนบนผาใบ

ขนาด 150X 250 ซ.ม.

ป    พ.ศ .2552



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

C-60

ขชื่อผลงานวิจัยสรางสรรค  สายใยแหงชีวิต

Thread of Lives
ชื่อผูวิจัย นางสาวฤทัยรัตน    คําศรีจันทร 

Miss Ruthaichan Kumsrichan

ประเภทของงานวิจัยสรางสรรค ศิลปะไทย

แนวความคดิ

ผลงานชิ้นน้ีเปนสวนหน่ึงของวิทยานิพนธในหัวขอ ”สายใยแหงชีวิต “ขาพเจาไดนําประสบการณ ความ

ประทับใจจากครอบครัวและเครีอญาติ มาเปนแรงบันดาลใจในการถายทอดเร่ืองราว อารมณความรูสึก ออกมาเปน

ผลงานศิลปะไทยแบบส่ือผสมและจัดวาง ผสานกับเทคนิคทางภูมิปญญาพ้ืนบาน คือ การเย็บ ปะปก ชุนผา โดยมี

เน้ือหาเร่ืองราวของวิถชีีวิตในชนบทไทย เพ่ือแสดงพลังและคุณคาของความรัก

ความสําคัญของการทํางานวิจยัสรางสรรค

วิถีชวีิตครอบครัวไทยทุกครอบครัวมีประวตัิความเปนมาท่ีคลายคลึงกัน  มีววิัฒนาการเพ่ือแสวงหารูปแบบท่ี

เหมาะสมกับสมาชิกของครอบครัวน้ันๆ  ถึงแมจะแตกตางกันในวถิีแหงเวลาและรูปแบบการดาํเนินชีวิต  แตส่ิงท่ีเหลือ

คงแฝงดวยสาระสําคัญ คือ  ความรัก  ความเมตตา  อันเปนสายสัมพันธมัดผูกดวงใจทุกดวงใหรูซึ้งถงึคุณคาความดี

งามของการดาํรงชวีิตดวยการเอ้ืออาทรตอกันในสังคม

ความรัก  ความเมตตา สรางความผูกพัน  การเรียนรูรากฐานวัฒนธรรมและวิถีชวีตของคนไทยในชนบท  

ดวยการถายทอดสงตอจากรุนสูรุน ถูกเก็บเรียงรอยอยูในความทรงจําของขาพเจา  เปนแรงบันดาลใจของการศกึษา

คนหารากเหงาและสายสัมพันธแหงความรักในครอบครัว รวมท้ังวงศวานญาติพ่ีนองของตน  เกิดการทดแทนทบทวน

ส่ิงท่ีขาดหายไปในสังคม  จนกระท่ังเขาใจอยางถองแท ในวีถีทางแหงความรักและเมตตาท้ังหลายเหลาน้ี วามีคณุคา

ยั่งยืนกวาวิถีทางแหงผลประโยชนของสังคมใหมมากนอยเพียงใด

วัตถุประสงคของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

เพ่ือเทถายความรักอันบริสุทธิ์และถายทอดความเมตตาอันยิ่งใหญท่ีควรคาแกการระลึกถงึ  โดยนําความ

ประทับใจ  ความสุข  ความทรงจําท่ีซอนไวภายใน มาเผยแพรผานผลงานการสรางสรรคเปนรูปธรรม   แสดงเน้ือหา

เร่ืองราวความรักในครอบครัวและเครือญาติ  รูปแบบเรียบงายซือ่ตรง ดวยการใชเทคนิคทางภูมิปญญาของชาวบาน  

คือ การเย็บ การปก การปะ การชุนผา  มุงเนนทุกกระบวนการ  การทํางานท่ีสอดคลองเกื้อกูลกนัเชนเดียวกับเน้ือหา

สาระท่ีตองการแสดงออก  ตรงกบัเจตจํานงของตนอยางสมบูรณชัดเจน เพ่ือเปนการบันทึกสภาพแวดลอม  เร่ืองราว

ความดงีามของวิถีชวีิตในอดีต ฝากไวเปนอนุสรณย้าํเตือนความทรงจําของผูคน   และสามารถนําวิถีทางแหงอดตีมา

เชื่อมโยงกับวิถีทางแหงปจจุบันกนัอยางตอเน่ือง จนเปนพืชพันธุวานเครือท่ีเจริญเติบโตแข็งแรงแตกหนอออกใบได

อยางสมบูรณงดงามสืบไป
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กระบวนการของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล

-รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับวถิีชวีิตของครอบครัวไทยและภาพบรรยากาศของความรัก รวมท้ังภูมิปญญา

พ้ืนบาน

-รวบรวมขอมูลวัสดุในการทํางาน

-รวบรวมขอมูลทางดานเทคนิควธิีการในการทํางานการสรางสรรค

ขั้นตอนการปฏิบตัิผลงาน

-ประมวลความคดิ วิเคราะหขอมลูท่ีรวมรวบมาเพ่ือเปนแนวทางในการสรางสรรค

-สรรหาวัสดุ อุปกรณ  ท่ีตรงกับอารมณความรูสึกท่ีตองการถายทอด

-สรางแบบภาพรางผลงาน

-ลงมือปฏิบัติทําการสรางสรรคจริง

-ตรวจสอบวิเคราะหผลงาน   พรอมท้ังแกไขปรับปรุงใหลงตวัสมบูรณมากยิ่งขึ้น

-นําเสนอติดตัง้จัดวางแสดงผลงาน

วิธีการศึกษา

-ทําความเขาใจเกี่ยวกับวถิีชวีิตในครอบครัว เขาถงึอารมณความรูสึกของความรัก ความเมตตา  ซึ่งเปนแรง

บันดาลใจท่ีจะนํามาถายทอดในการสรางสรรค

-รวบรวมขอมูลตางๆ จากหนังสือและภาพถาย

-ประมวลความคดิและกําหนดขอบเขตในการสรางสรรคผลงาน

-ทดลองคนควาและเร่ิมกระบวนการทํางานการสรางสรรค

-วิเคราะหผลงานเพ่ือแกไขขอบกพรองพรอมท้ังพัฒนาผลงานใหลงตัวสมบูรณตอไป

-ติดตั้งจดัวางแสดงผลงาน

อุปกรณในการดําเนนิการผลติผลงานวิจัยสรางสรรค

-ผา 

- กรอบไมใชขึงผา 

- กระดาษดินสอปากกาใชสําหรับทําแบบภาพราง  

-เชือกสีขนาดตางๆ ,ไหมพรม,เสนดาย

-เข็มขนาดตางๆ ,กรรไกร ,สียอมผา ,กระดุมลูกปด ,ใยสังเคราะห
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ชื่อผลงาน ครอบครัวแสนสุข

ชื่อศิลปน ฤทัยรัตน คําศรีจันทร                    

เทคนิค การเย็บ ปะปก ชุนผา

ขนาด 160x120 ซม. .

ป   2552
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ชื่อผลงานวิจัยสรางสรรค  รูปลักษณของทองถ่ินปตตานี

Image of local Pattani
ชื่อผูวิจัย นายเจะอับดุลเลาะ  เจะสอเหาะ 

Mr. Jehabdulloh Jehsorhoh

ประเภทของงานวิจัยสรางสรรค ศิลปะไทย

แนวความคดิ

วิทยานิพนธเร่ือง  ”รูปลักษณของทองถิ่นปตตานี “ชุดน้ีเปนการนําเสนอ  แนวทางการสรางสรรคผลงาน

จิตรกรรมในรูปแบบใหม และนําเสนอในลักษณะเฉพาะตน ใชกรรมวิธีและวัสดุในการสรางงานจิตรกรรม โดยอาศัย

ความบันดาลใจจากความเชื่อ การดําเนินชีวิตและศิลปะพ้ืนบานของชาวมลายูทองถิ่นปตตานี โดยเฉพาะลวดลาย

จิตรกรรมบนเรือกอและ ท่ีแสดงเอกลักษณของทองถิ่น และเปนการบันทึกขั้นตอนการพัฒนากระบวนการสรางสรรค

อยางเปนระบบ

ความสําคัญของการทํางานวิจัยสรางสรรค

วิถีชีวิตของชาวมลายูทองถิ่นปตตานี เปนวิถีชีวิตแหงความพอเพียงท่ีขาพเจาพบเห็นมาตั้งแตเยาววัย

โดยเฉพาะวิถีชีวิตการประกอบอาชีพประมงท่ีใชเรือกอและเปนยานพาหนะ มีการประดับลวดลายจิตรกรรมบนเรือกอ

และ โดยฝมือชางพ้ืนบาน อาศัยทักษะและประสบการณในการเขียนลวดลายจิตรกรรมบนเรือกอและ ซึ่งเปน

วัฒนธรรมการประกอบอาชีพท่ีสะทอนถึงวิถีชีวิตแหงความพอเพียงท่ีรักในความงามและศิลปะมาตั้งแตสมัยบรรพ

บุรุษจนถึงปจจุบัน สงผลตอความรูสึกนึกคิดของขาพเจาโดยตรง 

ขาพเจาไดเล็งเห็นถึงคุณคาของลวดลายจิตรกรรมบนเรือกอและท่ีสะทอนถึงปรัชญาทางความเชื่อและ

ทัศนคติในการดําเนินชีวิตอันเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น ท่ีสามารถบันทึกความหลังทางประวัติศาสตรในวิถีชีวิตของ

ชาวมลายูทองถิ่นปตตานี จึงไดมีการถายทอดความคิดผานกระบวนการสรางสรรคผลงานทางศิลปะของขาพเจา โดย

ใชสัญลักษณของลวดลายบนเรือกอและเปนส่ือการแสดงออกทางจิตรกรรมดวยวัสดุและกรรมวิธีท่ีเปนลักษณะ

เฉพาะตัวของขาพเจา เพ่ือสะทอนเร่ืองราวในวิถีชีวิตของชาวมลายูทองถิ่นปตตานี ใหชนรุนหลังไดตระหนักในคุณคา

ของวิถีชีวิตดังกลาวผานทางผลงานทัศนศิลปของยุคปจจุบัน

วัตถุประสงคของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

1.เพ่ือศึกษาคนควาและทดลองหาแนวทางการสรางสรรคผลงานจติรกรรมในรูปแบบใหม และนําเสนอใน

ลักษณะเฉพาะตน

2.เพ่ือศึกษาคนควาทดลองใชกรรมวิธีและวัสดใุนการสรางงานจิตรกรรม โดยอาศยัความบันดาลใจจาก

ความเชื่อ การดาํเนินชีวติและศิลปะพ้ืนบานของชาวมลายูทองถิ่นปตตานี โดยเฉพาะลวดลายจิตรกรรมบนเรือกอและ

3.เพ่ือเปนการสรางงานจิตรกรรมท่ีแสดงเอกลักษณของทองถิ่น และเปนการบันทึกขั้นตอนการพัฒนา

กระบวนการสรางสรรคอยางเปนระบบ
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กระบวนการของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค
ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล

-รวบรวมขอมูลท่ีเกีย่วของกับการดําเนินชีวิตท่ีประกอบอาชีพประมงโดยใชเรือกอและเปนยานพาหนะของ

ชาวมลายูทองถิ่นปตตานี

-รวบรวมขอมูลลวดลายจติรกรรมบนเรือกอและท่ีจะนํามาเปนความบันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน

ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน

-ศึกษาขอมูลอันเปนท่ีมาของแรงบันดาลใจ ประมวลความคดิ กล่ันกรองออกมาเพ่ือเปนแนวทางการ

สรางสรรคผลงาน

-ศึกษาลวดลายจิตรกรรมบนเรือกอและในลักษณะตางๆ เพ่ือนํามาเปนตนคิดในการสรางสรรคผลงาน

-ศึกษากระบวนการกลวิธีและเทคนิคเพ่ือใหสามารถสนองอารมณความรูสึก

-จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน

-ปฏิบัติการทําภาพรางเพ่ือหาความสมบูรณและความลงตัวท่ีเปนเอกภาพท่ีสุด

-ปฏิบัติงานจริง

-ตรวจสอบผลงานท่ีสําเร็จ วิเคราะหและแกปญหาจากการปฏิบัติงานจริงในชิ้นตอไป

-สรุปผลและขอเสนอแนะ

วิธีการศึกษา

-ทําความเขาใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวมลายูทองถิ่นปตตานีท่ีประกอบอาชีพประมง โดยใชเรือกอและเปน

ยานพาหนะ ซึ่งเปนท่ีมาของแรงบันดาลใจในการสรางสรรค

-รวบรวมขอมูลตางๆ จากหนังสือ วารสาร บทความ ผลงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังขอมูลภาพถายและบท

สัมภาษณ เพ่ือทําความเขาใจเปนแรงบันดาลใจ และพัฒนาเปนแนวความคิดในการสรางสรรคผลงาน

-วิเคราะหเลือกสรรและจัดลําดับขั้นตอนของความคิด เพ่ือพัฒนาไปสูแนวคิดท่ีเหมาะสม และชดัเจนท่ีสุด

-กําหนดกรอบความคิดและวางขอบเขตของการนําเสนอ และทิศทางเบ้ืองตนของการแสดงออก การใช

เทคนิคเพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพในผลงานท่ีสรางสรรค

-สรางภาพรางหลายๆภาพ เพ่ือกําหนดทิศทางและความลงตัวของชิ้นงาน

-สรางสรรคผลงานจริง ดวยกระบวนการทางจิตรกรรม ในขั้นตอนน้ีอาจมกีารดดัแปลงแตงเติม ตดัทอน 

รูปแบบรายละเอียดเพ่ือใหเกดิความเหมาะสม

-วิเคราะหผลงานท่ีสรางขึ้นมาเพ่ือหาขอดีขอเสียแกไขบกพรองท่ีเกิดขึ้น และพัฒนาผลงานสรางสรรคให

ออกมาสมบูรณท่ีสุด

- นําเสนอผลงานตอการสัมมนาวจิารณ เพ่ือแกปญหาและพัฒนาแนวทางการสรางสรรค ท้ังเน้ือหา รูปแบบ

และเทคนิควิธีการตอไป

- บันทึกรวบรวมขอมูลอันเปนประโยชนตอแนวความคิดในการสรางสรรคและพัฒนาผลงานในแตละชวง

อุปกรณในการดําเนนิการผลติผลงานวิจัยสรางสรรค

วัสดุอุปกรณท่ีใชในการสรางสรรคผลงาน ชุดจิตรกรรมรูปลักษณของทองถิ่นปตตานี  ไดแบงออกเปนสาม

สวนคือ ในสวนของการเก็บขอมลู ในสวนของการทํากระดาษ และในสวนของการจัดทําแบบรางและผลงานจริงโดยมี

รายละเอียดดงัน้ี
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วัสดุอุปกรณท่ีใชในการเก็บขอมลู ประกอบดวย

- กลองถายรูป

-สมุดสเก็ช

วัสดุอุปกรณท่ีใชในการทํากระดาษ ประกอบดวย

- เคร่ืองปนกระดาษ

- กระดาษ

- พลาสติกใส

- สีนํ้าพลาสติกทาภายนอก

- กาวลาเท็กซ

- เกรียง

วัสดุท่ีใชในการจดัทําแบบรางและผลงานจริง ประกอบดวย

- ปากกาหมกึสีดาํและสีทอง

- สมุดสเก็ช

- ดินสอไข

- สีฝุน

- สีอะครีลิค

- แปรงทาสี พูกันขนาดตางๆ

- หลอดบีบสี

- อุปกรณสําหรับผสมสี

-กระบอกฉีดนํ้า

ผลงานวิจัยสรางสรรค

ชื่อผลงาน ...รูปลักษณของทองถิ่นปตตานี 4

ชื่อ ...เจะอับดุลเลาะ  เจะสอเหาะ

เทคนิค ...สีอะคริลิคบนกระดาษทําดวยมือ

ขนาด... 240x300 ซ.ม.

พ.ศ .2552

ชื่อผลงาน ...รูปลักษณของทองถิ่นปตตานี 3

ชื่อ ...เจะอับดุลเลาะ  เจะสอเหาะ

เทคนิค ...สีอะคริลิคบนกระดาษทําดวยมือ

ขนาด... 240x300 ซ.ม.

พ.ศ .2552
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ชื่อผลงานวิจัยสรางสรรค  วิญญาณของเคร่ืองใชพ้ืนบาน

Spirit of folk Utensils
ชื่อผูวิจัย นายชวลิต อุยจาย

Mr. Chavalit Auyjay

ประเภทของงานวิจัยสรางสรรค ศิลปไทย

แนวความคดิ

ขาพเจาเล็งเห็นถงึความสําคัญของเคร่ืองใชพ้ืนบาน  ท้ังคุณประโยชนทางการใชสอย และคุณคาของ

ความสัมพันธระหวางวัตถุกับจติใจ  อันเกดิจากประสบการณ  ความผูกพัน และคตคิวามเชื่อพ้ืนบานท่ีมีตอส่ิงของ

เคร่ืองใช ซึง่ถูกปลูกฝงสืบตอกันมา จงึนํามาเปนแนวทางและความบันดาลใจสรางสรรคเปนผลงาน โดยแสดงกลุม

รูปทรงของเคร่ืองใชพ้ืนบาน  และเร่ืองราวตางๆท่ีแฝงอยูในวัตถุ ภายในบรรยากาศของความลึกลับทางความเชื่อ  

รวมไปถึงความรูสึก และจินตนาการสวนตวัท่ีมีตอวัตถุส่ิงของ  สะทอนคุณคาของเคร่ืองใชพ้ืนบาน ปรัชญาท่ีแฝงอยู

ในความเชื่อ เพ่ือสรางสํานึกหรือกระตุนใหยอนคิด ระลึกถงึคุณคาภูมิปญญาพ้ืนบานซึ่งอยูคูกับสังคมไทยและเร่ิมสูญ

หายไปในปจจุบัน

ความสําคัญของการทํางานวิจยัสรางสรรค

เคร่ืองใชพ้ืนบานเปนอุปกรณท่ีจาํเปนในการดาํรงชีพของมนุษย ในแงของการใชสอยหรือเอ้ือประโยชนใน

การดาํรงชวีิตเปนสําคัญ  นอกจากน้ียังเปนผลงานท่ีอุดมไปดวยเร่ืองราวของแงมุมวิถชีีวติชาวบาน ท้ัง

สภาพแวดลอมความเปนอยู ประเพณี วัฒนธรรม และคติความเชือ่อันเปนปรัมปราคติท่ีถูกเลาขานสืบตอกันมา โดยมี

ความหลากหลายและแตกตางกนัไปตามแตละพ้ืนถิ่นหรือสังคมน้ันๆ  จึงถือไดวาเปนมรดกและทรัพยสินทางภูมิ

ปญญาอันลํ้าคาท่ีหลอหลอมจากขนบประเพณี ความเชื่อ และวฒันธรรมอันเปนเอกลักษณของชาติและรากฐานชีวติ

ของคนไทย

ขาพเจาเล็งเห็นถงึความสําคัญของเคร่ืองใชพ้ืนบาน ท้ังคุณประโยชนทางการใชสอย และคุณคาของ

ความสัมพันธระหวางวัตถุกับจติใจ  อันเกดิจากประสบการณ  ความผูกพัน และคตคิวามเชื่อพ้ืนบานท่ีมีตอส่ิงของ

เคร่ืองใช ซึง่ถูกปลูกฝงสืบตอกันมา จงึนํามาเปนแนวทางและความบันดาลใจสรางสรรคเปนผลงาน โดยแสดงกลุม

รูปทรงของเคร่ืองใชพ้ืนบาน และเร่ืองราวตางๆท่ีแฝงอยูในวัตถุ ภายในบรรยากาศของความลึกลับทางความเชื่อ

รวมไปถึงความรูสึก และจินตนาการสวนตวัท่ีมีตอวัตถุส่ิงของ สะทอนคุณคาของเคร่ืองใชพ้ืนบาน ปรัชญาท่ีแฝงอยู

ในความเชื่อ เพ่ือสรางสํานึกหรือกระตุนใหยอนคิด ระลึกถงึคุณคาภูมิปญญาพ้ืนบานซึ่งอยูคูกับสังคมไทยและเร่ิมสูญ

หายไปในปจจุบัน

วัตถุประสงคของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

1 .เพ่ือศึกษาคนควาและทดลองหาแนวทางในการสรางสรรคผลงานศิลปะในรูปแบบจติรกรรม ท่ีมลัีกษณะ

ประสมประสานระหวางรูปแบบทางการแสดงออกของลักษณะความเปนพ้ืนบาน คติความเชื่อ จินตนาการ และ

ความรูสึกสวนตน

2 .เพ่ือสะทอนคุณคาทางใจของวตัถุส่ิงของเคร่ืองใชพ้ืนบาน และปรัชญาบางอยางท่ีแฝงอยูในความเชื่อ  

ตลอดจนความเปล่ียนแปลงบางอยางท่ีเกิดขึ้นในสังคมและวถิีชวีติปจจุบันของไทย
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3 .เพ่ือเปนการสรางสรรคผลงานท่ีมีเอกลักษณเฉพาะ  รวมถงึการบันทึกขั้นตอน การพัฒนา และผลสําเร็จ

ของผลงานอยางเปนระบบ

กระบวนการของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

1 .ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล

- รวบรวมขอมูลของเคร่ืองใชพ้ืนบานท่ีมีการใชสอยในสภาพแวดลอมและสถานท่ีจริง พิพิธภัณฑ

สถานตางๆ รวมถงึหนังสือหรือเอกสารท่ีเกี่ยวของ

-รวบรวมขอมูลของคติ ขอหาม และความเชื่อพ้ืนบานท่ีมตีอส่ิงของเคร่ืองใชท้ังจากเอกสารอางอิง จาก

การบอกเลาของผูรูและประสบการณสวนตวัในพ้ืนถิ่น

2.ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน

-ศึกษาขอมูลอันเปนท่ีมาของแรงบันดาลใจ ประมวลความคดิกล่ันกรองออกมา เพ่ือเปนแนวทางการ

สรางสรรค

- สรางภาพราง ทดลอง ปรับปรุง เปล่ียนรูปแบบ และหาความลงของชิ้นงานจากการจดัวตัถุ ส่ิงของ

เคร่ืองใชตางๆ

-ปฏิบัติงานสรางสรรค 

-วิเคราะหและสรุปผลของการสรางสรรค  หาความเปนไปไดของงาน นําไปแกไขและพัฒนาผลงานชิ้น

ตอไป

วิธีการสรางสรรค

-รวบรวมขอมูล ศึกษา ทําความเขาใจเกีย่วกับเคร่ืองใชและ ซึ่งเปนท่ีมาและความบันดาลใจในการ

สรางสรรคความเชื่อพ้ืนบาน

-กล่ันกรองและวิเคราะหขอมูล เลือกสรร ลําดับขั้นตอนทางความคิด เพ่ือพัฒนาไปสูแนวคิดท่ีเหมาะสม

และมีความชัดเจน

-กําหนดกรอบความคิด ขอบเขตของการนําเสนอ ลักษณะวิธกีารในการแสดงออกในการสรางผลงานงานท่ี

เหมาะสมหรือตอบสนองกับแนวความคิด

-สรางภาพราง ปรับเปล่ียน พัฒนาเพ่ือหารูปแบบและความลงตวัของชิ้นงานจากวตัถุส่ิงของ

-สรางสรรคผลงานงานวิทยานิพนธ  ดวยกระบวนการทางจิตรกรรม  อาจปรับเปล่ียน พัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือ

ความพึงใจและเหมาะสม

-วิเคราะหผลสําเร็จเพ่ือหาจุดเดนและขอบกพรองท่ีเกิดขึ้นเพ่ือพัฒนาหรือแกไขใหเกดิความสมบูรณท่ีสุด

-นําเสนอผลงานสูการสัมมนาวจิารณ เพ่ือประเมินปญหาหรือขอบกพรองท่ีเกดิขึ้น

-บันทึกขอมูลของการสรางสรรคผลงานในแตละชวง เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาผลงานในคร้ังตอไป

อุปกรณในการดําเนนิการผลติผลงานวิจัยสรางสรรค

1 .อุปกรณท่ีใชในการบันทึกและเก็บขอมูล

-เคร่ืองเขียน

-กลองถายภาพ
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2 .อุปกรณท่ีใชในการสรางสรรคผลงาน

-ผาใบ

-สีอะคริลิค

-ดินสอพอง

-เศษวัสดุธรรมชาติไดแก ขีเ้ล่ือย ,ฟางขาว, ใยมะพราว...
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ชื่อผลงานวิจัยสรางสรรค  หนังตะลุง- ธรรมะ

Shadow Play - Dhamma
ชื่อผูวิจัย นายชูศักดิ์      ศรีขวัญ   

Mr.Chusak srikwan

ประเภทของงานวิจัยสรางสรรค ศิลปไทย

แนวความคิด

ขาพเจาไดรับแรงบันดาลใจจากศิลปะการแสดงหนังตะลุงพ้ืนถิ่นภาคใต มาสรางสรรคเปนผลงานศิลปไทย

รวมสมัย ดวยการผสมผสานแนวคิดระหวางการอนุรักษและการสรางสรรค โดยใชเทคนิควิธีการแกะสลักหนังเปน

รูปทรงตางๆ ท่ีมีลักษณะเฉพาะตน แสดงออกดวยทัศนธาตุทางศิลปะ ผานแนวความคิด อารมณความรูสึก หรือ

ความงาม ท่ีสะทอนธรรมะทางพระพุทธศาสนา ในเชิงสัญลักษณ นําเสนอดวยวิธีการจัดวางรวมกับศิลปะการเชิด 

เพ่ือแสดงจิตวิญญาณ และปญญาของวัฒนธรรมท่ีขาพเจามีชีวิตรวมอยู โดยมุงหวังส่ือสาร คือ พุทธิปญญา พัฒนา

ใหเขาในสวนลึกของจิตใจมนุษย เพ่ือเปนแนวทางของการดํารงชีวิต ตามวิถีพุทธธรรมอันดีงาม สรางความสงบสุขให

เกิดขึ้นท้ังในตนเองและสังคม

ความสําคัญของการทํางานวิจัยสรางสรรค

หนังตะลุงเปนมหรสพพ้ืนบานภาคใต ท่ีมีลีลาลักษณะการเลน และดนตรีท่ีมี   เอกลักษณเฉพาะตัว  มีส่ือท่ี

ใชในการแสดงออก ท่ีผสมผสานกันของศิลปะพ้ืนบานหลายแขนง   ซึ่งนอกจากจะมี   นายหนังท่ีเปนคนเชิดและตัว

หนังตะลุงเปนตัวดําเนินเร่ืองแลว ยังมีสวนประกอบอ่ืนๆ อีกมากมาย    เชน โรงหนังตะลุง   ผาขาวขึงเปนจอ    

แสงไฟท่ีทําใหเกิดเงา   ดนตรี    บทพากย   บทเจรจา    และศิลปะการเชิด    ส่ิงเหลาน้ีไดหลอหลอมขึ้นมาจาก

ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของทองถิ่น สะทอนมาในรูปของมหรสพท่ีใหความบันเทิง   ตลกขบขัน แสดง

สภาวการณในสังคม และอาจมีคติความเชื่อในดานตางๆ ของผูคนในถิ่นน้ันๆรวมอยูดวย โดยเฉพาะการสอดแทรก

คติสอนใจทางพระพุทธศาสนา  ชาวบานภาคใตยอมรับวา ศิลปนหนังตะลุง มโนรา เปนครูของสังคม โดยเฉพาะหนัง

ตะลุงไดรับการยอมรับวาเปนผูรูธรรมะในพระพุทธศาสนา จนมีคติสืบตอมาประการหน่ึงวา หนังตะลุงคือ “ธรรมกถึก”

หรือ “ผูแสดงธรรม” ผานสาระนิยายหรือวรรณกรรมหนังตะลุง เน่ืองจากผูสรางวรรณกรรมหนังตะลุงคือนายหนัง

ตะลุง และผูเสพวรรณกรรมหนังตะลุง  คือผูดู ตางก็เปนชาวบานซึ่งเกิดและเจริญเติบโตในวัฒนธรรมทองถิ่น  ผาน

การซึมซับรับรูไดรับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนามาดวยกัน ผูสรางและผูเสพหนังตะลุง จึงมีอิทธิพลตอกันและกัน ซึ่งมี

การปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหเขากับยุคสมัย และสอดคลองกับวิถีชีวิตในสังคมอยูตลอดเวลา 

วัตถุประสงคของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

การส่ือสารเน้ือหาสาระปรัชญาทางพระพุทธศาสนาในนิยายของหนังตะลุง ท่ีนําเสนอผานรูปทรงของตัว

หนัง และแสงไฟท่ีทําใหเกิดเงาเมื่อเชิดผานบนจอผาขาว ทําใหขาพเจาประทับใจและเปนแรงบันดาลใจในการ

สรางสรรคงานศิลปะ  โดยสะทอนธรรมะทางพระพุทธศาสนา ในเชิงสัญลักษณ เชน ภาพปริศนาธรรม หรือ นิทาน

ชาดก ซึ่งหลักธรรมะยังคงมีบทบาทสําคัญในการดําเนินชีวิตของคนไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยใชส่ือหนังตะลุง

ซึ่งเปนศิลปะพ้ืนบาน ใหปรากฏเปนผลงานศิลปไทยรวมสมัย ดวยการผสมผสานระหวางการอนุรักษและการ

สรางสรรค โดยใชทัศนธาตุทางศิลปะ แสดงออกผานวิธีการ ปรับ เปล่ียน ยืด ขยาย จัดและสรางรูปทรงใหม เพ่ิมการ
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แสดงท่ีผูชมสามารถมีสวนรวมไดมากขึ้น เพ่ือส่ือสารในการสรางจิตสํานึกตามหลักปรัชญาของพระพุทธศาสนาท่ีเกิด

จากหลักความจริง)สัจธรรม (อันนอมนําไปสูความดีงาม)จริยธรรม(ทางพุทธิปญญาควบคูกับการดําเนินชีวิตในสังคม

กระบวนการของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

วิธีการสรางสรรควิทยานิพนธ ชุดน้ี มีขั้นตอนสรุปโดยสังเขปไดดังน้ี

1. ทําความเขาใจเกี่ยวกับหนังตะลุงและหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนท่ีมาของแรงบันดาลใจใน

การสรางสรรค

2. รวบรวมขอมูลตางๆจากหนังสือ วารสาร บทความ ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังขอมูลภาพถาย เพ่ือ

ความเขาใจท่ีชัดเจนลึกซึ้งยิ่งขึ้น และพัฒนาเปนแนวความคิดในการสรางสรรค

3.วิเคราะหเลือกสรรและจัดลําดับขั้นตอนของความคิด เพ่ือพัฒนาไปสูแนวความคิดท่ีเหมาะสมและชัดเจน

ท่ีสุด

4 .กําหนดกรอบความคิดและวางขอบเขตของการนําเสนอเปนโครงสรางรวมของผลงานท้ังชุด

5.สรางเปนภาพรางของรูปทรงตัวหนัง หลายๆภาพเพ่ือหาแนวทางของรูปทรงจริงท่ีชัดเจนและใหความรูสึก

ตรงกับแนวความคิดหรือไม

6. การสรางสรรคผลงานจริงดวยกระบวนการแกะสลักหนัง ในขั้นตอนน้ีอาจมีการเพ่ิมเติม ตัดทอน หรือ

ดัดแปลงรูปทรงรายละเอียดเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

7. วิเคราะหผลงานท่ีสรางสรรคเพ่ือหาขอดีขอเสียแกไขขอบกพรองท่ีเกิดขึ้นและพัฒนาผลงานท่ีสรางสรรค

ใหสมบูรณท่ีสุด

8. นําเสนอผลงานตอการสัมมนาวิจารณ เพ่ือแกปญหา และพัฒนาแนวทางการสรางสรรค ท้ังเน้ือหา 

รูปแบบและเทคนิควิธีการตอไป

9 .การติดตั้งผลงานและวางแผนการเชิด

10 .การวิเคราะหและสรุปการสรางสรรคโดยการบันทึกรวบรวมขอมูลอันเปนประโยชนตอแนวความคิด เพ่ือ

พัฒนาผลงานในแตละชวง

วิธีการศึกษา

1. ศึกษารูปทรง จากตัวหนังตะลุงพ้ืนถิ่นโดยศึกษาเอกสารจากหองสมุด และสถานท่ีจริงเชนจากพิพิธภัณฑ 

เปนตน

2. ศึกษาจากการเก็บขอมูลทางการถายภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหว จากการสัมภาษณบุคคลผูมี

ประสบการณดานหนังตะลุงและการออกสํารวจตามพ้ืนถิ่น เชนจากนายหนัง และครูชางสลักหนัง เปนตน

3. สรางภาพรางลายเสน สี และนํ้าหนัก โดยการทดลองดวยวิธีการ ปรับ เปล่ียน ยืด ขยาย จัดและสราง

รูปทรงใหมตามจินตนาการ ในลักษณะตัดทอน และเพ่ิมเติมใหเกิดความลงตัวของภาพ กอนท่ีจะสรางสรรคผลงานจริง

4. ศึกษาโดยการบันทึกขอเขียน  ท้ังแนวความคิด และการวิเคราะห ในแตละชวงเวลาลงบนสมุดจดบันทึก 

เพ่ือพัฒนาผลงานในแตละขั้นตอน

5. ศึกษาและแกไขปญหา ในชวงขณะขนาดท่ีปฏิบัติผลงานจริง ซึ่งจะสามารถทําใหเห็นภาพท่ีสมบูรณมาก

ยิ่งขึ้น
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อุปกรณในการดําเนนิการผลติผลงานวิจัยสรางสรรค

อุปกรณท่ีใชในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชุดน้ี แบงไดตามสวนของขั้นตอนการทํางานดังน้ี

1.อุปกรณในสวนของการคนควาหาขอมูล ไดแก กลองถายรูป เคร่ืองบันทึกเสียง กระดาษ ดินสอ ปากกา 

สมุดบันทึก

2. อุปกรณในการสรางภาพราง ไดแก  กระดาษ ดินสอ ปากกาเคมี หมึกจีน เกรยอง สีฝุน กาว พูกัน 

3. อุปกรณในการสรางสรรคผลงานจริง ไดแก แผนหนังสัตว ววั ควาย   กรอบไมสําหรับใชขงึหนัง

เหล็กจาร มุกหรือตุดตู  คอน มีดแกะ เขียง เทียนไขหรือขี้ผ้ึง สีเขียนหนัง สีผสมอาหาร หมึกจีน พูกัน ปากกาเคมี  เชือก  เอ็น ไม

ไผ  หวาย มีดพรา วานิชเคลือบเงา

ผลงานวิจัยสรางสรรค

ชื่อผลงาน : เกิด แก เจ็บ ตาย

ศิลปน : ชูศักดิ์   ศรีขวัญ                                    

เทคนิค      : สลักหนัง 

ขนาด       : ผันแปรไมแนนอน                              

ป : พ.ศ .2552
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ชื่อผลงานวิจัยสรางสรรค  นิทานพ้ืนบานลานนา

LANNA FOLKLORE
ชื่อผูวิจัย นายทนงศักดิ์ ปากหวาน

THANONGSAK PAKWAN

ประเภทของงานวิจัยสรางสรรค ศิลปไทย

แนวความคดิ

ขาพเจาไดเล็งเห็นคุณคาของนิทานพ้ืนบานลานนา ในแงท่ีใหคติสอนใจ และสะทอนวิถีชีวิตสังคมเกษตร

ของชาวไทยลานนา จึงนํามาเปนแนวทาง และแรงบันดาลใจจากภาษาพูด เอามาสรางเปนงานศิลปะ โดยใชภาษา

ทางทัศนศิลปเปนส่ือ แสดงอารมณความรูสึกของเน้ือหาสาระในนิทานท่ีได ถายทอดผานความคิด และกระบวนการ

สรางสรรคผลงานทางศิลปะของขาพเจา ในรูปแบบจิตรกรรมไทยประเพณี ท่ีผสมผสานรูปแบบของงานจิตรกรรม

พ้ืนบานลานนา กับจินตนาการท่ีมีอัตลักษณเฉพาะตัวของขาพเจา เพ่ือสะทอนคติธรรม และวิถีชีวิตของชาวไทย

ลานนา ใหเราไดตระหนัก และเห็นคุณคาในนิทานพ้ืนบานลานนา เพ่ือนําพาความสุข สงบมาสูชีวิตของคนในสังคม

ใหดีงาม

ความสําคัญของการทํางานวิจัยสรางสรรค

วิถีชีวิตในสังคมชนบททางภาคเหนือ หรือลานนาน้ัน เปนวิถีชีวิตท่ีสืบทอดมโนคติในวัฒนธรรมสังคมเกษตร 

ซึ่งแสดงความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นท่ีอุดมสมบูรณ มีความสุข สงบ สันโดษ และปราศจากมายาท่ีกลอมเกลาดวย

คติความเชื่อ หลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ก็ยังคงมีอยูอยาง

มั่นคง ซึ่งเห็นไดจากส่ิงท่ีสะทอนและซอนอยูภายในวรรณกรรมในรูปแบบของนิทานพ้ืนบานลานนา

นิทานเปนเร่ืองเลาสนุกๆ เพ่ือใหเกิดความผอนคลาย บางก็คุยใหลูกหลานฟง เพ่ือเปนคติสอนใจ บางก็คุย

สนุกสนาน และสอนเปนปริศนาธรรม เกิดความจรรโลงใจใหกับชีวิต อยางไรก็ตาม ขึ้นชื่อวานิทานแลว ยอมใหความ

เพลิดเพลินเจริญใจ ใหแงคิด และสะทอนวิถีชีวิต คติธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี ของคนในยุคน้ันๆ ไดเปนอยางดี

ขาพเจาไดเล็งเห็นคุณคาของนิทานพ้ืนบานลานนา ในแงท่ีใหคติสอนใจ และสะทอนวิถีชีวิตสังคมเกษตร

ของชาวไทยลานนา จึงนํามาเปนแนวทาง และแรงบันดาลใจจากภาษาพูด เอามาสรางเปนงานศิลปะ โดยใชภาษา

ทางทัศนศิลปเปนส่ือ แสดงอารมณความรูสึกของเน้ือหาสาระในนิทานท่ีได ถายทอดผานความคิด และกระบวนการ

สรางสรรคผลงานทางศิลปะของขาพเจา ในรูปแบบจิตรกรรมไทยประเพณี ท่ีผสมผสานรูปแบบของงานจิตรกรรม

พ้ืนบานลานนา กับจินตนาการท่ีมีอัตลักษณเฉพาะตัวของขาพเจา เพ่ือสะทอนคติธรรม และวิถีชีวิตของชาวไทย

ลานนา ใหเราไดตระหนัก และเห็นคุณคาในนิทานพ้ืนบานลานนา เพ่ือนําพาความสุข สงบมาสูชีวิตของคนในสังคม

ใหดีงาม

วัตถุประสงคของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

1. เพ่ือศึกษาและคนควาทดลองหาแนวทางการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมไทยแบบ

ประเพณี ท่ีประสมประสานระหวางความเปนอุดมคติ กับรูปแบบของศิลปะพ้ืนบานลานนา ใหอยูรวมกันได และ

นําเสนอทัศนคติ ท่ีมีอัตลักษณเฉพาะตน
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2. เพ่ือเปนการสรางสรรคผลงานท่ีแสดงออกถงึอัตลักษณเฉพาะตน โดยอาศัยความบันดาล

ใจจากนิทานพ้ืนบานลานนา ท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถิ่น และความเปนศิลปะพ้ืนบานแบบลานนา ซึง่นําไปสูการบันทึก

ขั้นตอน การพัฒนากระบวนการ การสรางสรรคอยางมีระบบ

3. เพ่ือสะทอนคติธรรม และวถิีชวีิตพ้ืนถิ่นลานนา ใหคนไดตระหนัก ในคุณคาของเน้ือหาสาระ อารมณ 

ความรูสึกท่ีอยูในนิทาน ซึง่เปนการอนุรักษนิทานและรูปแบบศิลปะพ้ืนบานของศิลปะลานนา

กระบวนการของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล

- รวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับนิทานพ้ืนบานลานนา ท้ังจากหนังสือ เอกสารอางอิง รวมไป

ถึงการบอกเลาจากพระ ผูสูงอาย ุและผูรูในทองถิ่น

- รวบรวมขอมูล จากภาพจิตรกรรมฝาผนังลานนา และงานศิลปะพ้ืนบานลานนาแขนงตางๆ 

เพ่ือหารูปแบบ และเปนแนวทางในการสรางสรรคผลงาน

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน

- ศึกษาขอมูลอันเปนท่ีมาของแรงบันดาลใจ ประมวลความคิด กล่ันกรองออกมา เพ่ือเปน

แนวทางการสรางสรรคผลงาน

- วิเคราะห และทดลอง ปรับปรุง เปล่ียนรูปแบบ และทัศนธาตุตางๆ

- ทําแบบราง เพ่ือหาความสมบูรณ และความลงตวัท่ีสุด

- ปฏิบัติงานสรางสรรค

- วิเคราะห และแกปญหาผลสรุป และความเปนไปไดของงาน เพ่ือนําไปแกไข และพัฒนา

ในผลงานชิ้นตอไป

และเสนอวิทยานิพนธ ภายในเดอืน มีนาคม  พ.ศ .2555

วิธีการศึกษา

1. ศึกษาคนควา และทําความเขาใจ เกีย่วกับนิทานพ้ืนบานลานนา ซึ่งเปนท่ีมาของแรงบันดาลใจในการ

สรางสรรค

2. รวบรวมขอมูลตางๆ จากตํารา หนังสือ ขอมูลจากจิตรกรรมฝาผนังลานนา รวมท้ังการสัมภาษณ 

พระสงฆ ผูสูงอายุ ผูรู เพ่ือทําความเขาใจ และเกดิอารมณ ความรูสึก นํามากล่ันกรอง และพัฒนาเปนแนวความคิดใน

การสรางสรรคผลงาน

3. กําหนดกรอบความคิด และวางขอบเขตของการนําเสนอ พิจารณาถึงการแสดงออกทางทัศนธาตุ เทคนิค 

ใหสามารถแสดงออกได ตรงตามแนวความคิด ใหลงตัวและเหมาะสมท่ีสุด

4. หาโครงเร่ือง สรางภาพรางจากเน้ือหา และความรูสึก เพ่ือหารูปแบบ และความลงตวัของชิ้นงาน

5. สรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ ดวยกระบวนการ เทคนิค วิธีการการสรางสรรคแบบจิตรกรรมไทย

ประเพณี และแบบศิลปะพ้ืนบานลานนา

6. วิเคราะห สังเคราะห วางแผน และตั้งขอสังเกตโดยใชแนวความคิด อารมณ ความรูสึก และจินตนาการ 

เพ่ือกล่ันกรองหาความเหมาะสมลงตัว ในการสรางสรรคงานใหตรงตามจุดมุงหมาย

7. นําผลงานเขาสูการสัมมนา วจิารณ เพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น
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8. บันทึก รวบรวมขอมูลท่ีเปนเน้ือหา และผลงานในแตละชวง เพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนาสรางสรรค

ผลงานในคร้ังตอไป ใหมคีวามสมบูรณท่ีสุด

อุปกรณในการดําเนนิการผลติผลงานวิจัยสรางสรรค

1. อุปกรณท่ีใชในการบันทึกขอมลู

- สมุดบันทึก

- กระดาษและอุปกรณเคร่ืองเขียน

-กลองถายรูป

-คอมพิวเตอร

2. อุปกรณท่ีใชในการสรางสรรคผลงาน

-สีอะครีลิค

-สีฝุน

-ผาใบ  

-ทองคําเปลวและอุปกรณเคร่ืองเขียน
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ผลงานวิจัยสรางสรรค
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ชื่อผลงานวิจัยสรางสรรค  ปริศนาธรรม

Dharmic Paradox.
ชื่อผูวิจัย นายธนากรณ อุดมศรี 

THANAKORN UDOMSRI

ประเภทของงานวิจัยสรางสรรค ศิลปะไทย

แนวความคดิ

ขาพเจาตองการสรางสรรคงานจิตรกรรมไทยจากสุภาษิต ปริศนานาธรรม โดยนําหลักธรรมคําสอนทาง

พระพุทธศาสนาเร่ืองเบญจศีล  ซึ่งเปนหลักธรรมพ้ืนฐานของพุทธศาสนิกชนใหตั้งอยูบนพ้ืนฐานของศีลธรรม มาเปน

แรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน เพ่ือถายทอดความคิด อารมณความรูสึกตามทัศนคติสวนตน

ความสําคัญของการทํางานวิจัยสรางสรรค

สมัยโบราณ ปริศนานาธรรม ปรากฏเปนคําสอน ภาพเขียนในสมุดขอย และในงานจิตรกรรม ฝาผนัง โดย

มีเจตนาใชเปนกุศโลบายส่ือใชเตือนสติใหมนุษยมีความเกรงกลัวตอผลแหงกรรมและคนมีความละอายตอการทํา

บาป ในฐานะท่ีขาพเจาเปนพุทธศาสนิกชนท่ีเชื่อเร่ืองผลแหงกรรม ขาพเจาจึงนํามาเปนแนวเร่ืองในการทํางาน

สรางสรรคผลงานศิลปะ โดยมีความมุงหมายท่ีจะแสดงความเปนไทยในผลงาน รวมถึงการเผยแพรแนวคิดน้ีสู

สาธารณชนอันอาจจะมีสวนกระตุนสํานึกท่ีดีงาม เพ่ือการดํารงชีวิตดวยสติเพ่ือความสงบสุข

วัตถุประสงคของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

มีความมุงหมายนําเสนอแนวความคดิผานจติกรรมไทย  อันมีสวนกระตุนสํานึกใหตั้งอยูในศีลธรรมดวยสติ

ในการดํารงชีวติและโนมนําสูความเบิกบานทางปญญาตามคติทางพระพุทธศาสนา

กระบวนการของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

- ขั้นตอนศึกษาขอมูลจากหนังสือสุภาษิต  ปริศนาธรรมและงานจิตรกรรมไทยโบราณควบ

คูกัน เพ่ือใหตรงกับความมุงหมายมากท่ีสุด

- ขั้นตอนศึกษาและเก็บขอมูลดานพฤติกรรมและวิถชีีวติของคนจากสภาพสังคมในปจจุบัน

- ขั้นตอนการสรางภาพราง เมื่อไดขอมูลแลว จึงนํามารวบรวมเพ่ือจะไดวเิคราะหตามแนวทาง

ท่ีจะแสดงออกไดอยางตรงจุดและสังเคราะหออกมาโดยการกําหนดรูปทรงและโครงสรางของภาพ

เพ่ือเปนการควบคมุการแสดงออกดวยทัศนะธาตใุหเปนไปในแนวทางท่ีตองการ

- ขั้นตอน การสรางสรรคผลงาน นําภาพรางลายเสนท่ีนาพอใจแลวลงสีสรางนํ้าหนัก

บรรยากาศ และขยายผลงาน รวมท้ังแกปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้น เพ่ือใหผลทางการแสดงออกตรงตาม

ความคิดอารมณและความรูสึกไดมากท่ีสุด

- ขั้นตอนการวิเคราะหผลงาน ศกึษาถึงความแตกตางและความสัมพันธท่ีมีอยูในผลงาน

ซึ่งเปนการพัฒนาผลงานมาจากแนวคิดเดยีวกัน เพ่ือประโยชนในการพัฒนาผลงานในขั้นตอไป
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วิธีการศึกษา

- การรวบรวมขอมูล

- ประมวลความคดิ กําหนดขอบเขตการศึกษา และตัง้สมมติฐาน

- ปฏิบัติจริงสูกระบวนการสรางสรรคผลงาน

- บันทึกขอมูล ปญหา อันเปนประโยชนตอการสรางสรรคและการพัฒนาผลงานในแตละชวง

- วิเคราะหปญหา ในดานแนวความคิด และรูปแบบผลงานเพ่ือพัฒนาใหเกิดความสมบูรณ

อุปกรณในการดําเนนิการผลติผลงานวิจัยสรางสรรค

- อุปกรณท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก  กระดาษ  เคร่ืองเขียน และกลองถายรูป

- อุปกรณท่ีใชในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรม  ไดแก  กระดาษ สีอะครีลิค ผาใบ 

และผาทออีสาน
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ผลงานวิจัยสรางสรรค
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ชื่อผลงานวิจัยสรางสรรค  จิตรกรรมลายทองรวมสมัย

Contemporary “Laithong” Painting
ชื่อผูวิจัย นายสิโรจน  พวงบุบผา

SIROJ PHUANGBUBPHA

ประเภทของงานวิจัย ศิลปะไทย

แนวความคดิ

ขาพเจาสรางสรรคผลงานขึ้นโดยนําเทคนิคภูมิปญญาไทยจากการสรางงานศิลปะลายรดนํ้า งานลายทอง

และงานกํามะลอ ซึ่งอยูในงานพุทธศิลปอันทรงคุณคา มีเอกลักษณดวยฝมือบรมครูชางไทย นําวิธีการมาคล่ีคลาย

ถายทอด อารมณและความรูสึกนึกคิดตามทัศนคติสวนตน ดวยเร่ืองราวความฝนและจินตนาการในดินแดนหิมพานต 

อันเปนทิพยสถานท่ีพุทธศาสนิกชนหลายคนใฝฝนอยากเห็นและอยากสัมผัส  ถึงความวิจิตรงดงาม และความนา

อัศจรรยของดินแดนในอุดมคติแหงน้ี

ความสําคัญของการทํางานวิจยัสรางสรรค

เทคนิควิธีการของลายรดนํ้า งานลายทองและลายกํามะลอ เปนงานจิตรกรรมประเภทเอกรงค  เปนงาน

พุทธศิลปท่ีแสดงถึงภูมิปญญาของไทยแตโบราณสรางสรรคขึ้นดวยกรรมวิธีการเขียนดวยนํ้ายาหรดารบนพ้ืนรักสีดํา

แลวปดทองรดนํ้า โดยมีแรงบันดาลใจในการสรางลวดลายแบบอุดมคติจากพันธุพฤกษาตามธรรมชาติ ดวยลีลาของ

เสนสายหลากหลายขนาด สรางความลวงตาใหเกิดมิติและนํ้าหนักบนแผนระนาบดวยกระบวนการท่ีซับซอน โดย

เน้ือหาท่ีเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนา นับเปนมรดกทางปญญาสืบทอดมายังลูกหลาน สงอิทธิพลถึงการแสดงออก

ทางความคิด อารมณความรูสึกและจินตนาการ ท่ีบรมครูชางไทยสืบสานเปนแบบประเพณีจนลวงมาสูงานชางไทย

ในยุคปจจุบัน

วัตถุประสงคของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

เพ่ือศึกษาคนควาและทดลองหาแนวทางการสรางสรรคผลงานจติรกรรม อันมีท่ีมาจากลายรดนํ้า จิตรกรรม

ลายทองและลายกาํมะลอโบราณ ซึ่งอยูในงานพุทธศิลปอันทรงคุณคา มเีอกลักษณทางฝมือแบบบรมครูชางไทย นํา

วิธีการมาคล่ีคลายเปนผลงานจิตรกรรมลายทองรวมสมยั โดยมุงเนนการแสดงออกในลักษณะเฉพาะตน รวมถึงเปน

การศึกษาคนควาทดลองใช วัสดใุหมในยุคปจจุบัน มารวมสรางเปนผลงาน เพ่ือแสดงความคดิ อารมณ ความรูสึก

และจินตนาการของขาพเจาในแนวเร่ืองปาหิมพานต

กระบวนการของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

1. การศึกษาขอมูลจากตูลายรดนํ้า งานลายทองและลายกาํมะลอในยุคสมยัตางๆ

2. ศึกษาถึงเทคนิคกระบวนการลายรดนํ้าของโบราณ

3. ทดลองหาวัสดใุหมบางอยางมารวมในการสรางสรรค

4. รวบรวมขอมูลและผลการทดลองมาวิเคราะหถงึปญหาตางๆของกระบวนการ

ขั้นตอน กอนนําไปปฏิบัติจริง
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5. ศึกษาขอมูลจากหนังสือ เอกสารอางอิงและงานจิตรกรรมฝาผนังในศาสนสถาน                         

ตางๆถึงเร่ืองราวของปาหิมพานต

6. พัฒนาแบบรางจนสมบูรณ

7. ปฏิบัติงานจิตรกรรมลายทองรวมสมัย

วิธีการศึกษา 

1. ทําภาพรางตนแบบหลายๆภาพเพ่ือหาโครงสรางและรูปแบบท่ีสมบูรณ

2. สรางสรรคผลงานจริง ดวยเทคนิคท่ีไดทดลองแลว

3. วิเคราะหผลงานในดานปญหา รูปแบบและเทคนิควิธีการ  เพ่ือการพัฒนา ผลงานในชิ้นตอๆไป

อุปกรณในการดําเนนิการผลติผลงานวิจัยสรางสรรค

1. พ้ืนผาใบ

2. ทองคําเปลว

3. นํ้าสมปอยผสมกาวกระถินและสีโปสเตอร

4. สีนํ้ามัน 

5. สีอะคริลิก

6. สะพานรองมือ

7. โกรงบดสี

8. ผงทอง
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ผลงานวิจัยสรางสรรค

ชื่อผลงาน ชมพูทวีป

ชื่อศิลปน นายสิโรจน  พวงบุบผา

เทคนิค จิตรกรรมลายทอง

ขนาด 120x200 ซม.

ป    พ.ศ .2552
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ชื่อผลงานวิจัยสรางสรรค  สัญลักษณของผูชนะ

Trophy
ชื่อผูวิจัย นายสุชา ศิลปชัยศรี

Mr.Sucha Silpachaisri

ประเภทของงานวิจัยสรางสรรค ศิลปไทย

แนวความคิด

โครงการสรางสรรคศิลปะชุดน้ีขาพเจาไดสะทอนเน้ือหาของสังคมบางกลุม ท่ีกําลังตกอยูในภาวะของความ

หลงใหลในกิเลสตัณหาของตน จนบางคร้ังกิเลสเหลาน้ันไปเบียดเบียนและคุกคามถึงวิถีชีวิตของผูอ่ืน เพียงเพ่ือความ

พึงพอใจในอารมณ ส่ิงเหลาน้ีกระตุนใหขาพเจาเกิดความคิดสรางสรรคผลงานศิลปะโดยเนนการแสดงออกทาง

ความคิด อารมณ ความรูสึก ท่ีมีลักษณะเสียดสี ประชดประชัน ตอกิเลสจอมปลอมเหลาน้ัน โดยการสรางสรรค

ผลงานศิลปะดวยวัสดุ วัตถุ ท่ีเปนเคร่ืองมือในการส่ือความหมาย และแสดงออกถึงแนวคิดดังกลาว

ความสําคัญของการทํางานวิจยัสรางสรรค

ปจจุบันวิถีชีวิตของมนุษยไดเปล่ียนแปลงจากอดีตไปมาก จากการดํารงชีพอยางพอมีพอกิน ถอยทีถอย

อาศัยเร่ิมไมมีใหเห็นในสังคมปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเมืองหลวง จะเห็นไดจากวิถีชีวิตของคนในสังคมเมืองบาง

กลุม ท่ีใชชีวิตความเปนอยูอยางเกินพอดี  ใชสอยอยางฟุงเฟอ เพ่ือสนองกิเลสท่ีมีอยูในตัวของตนเอง จนกระท้ังได

ลุกลามไปสูวิถีชีวิตของผูอ่ืนซึ่งเปนการเบียดเบียน และทําใหชีวิตอ่ืนเดือดรอน เชน การใชผลิตภัณฑจากสัตวท่ี

นอกเหนือความจําเปนในการดํารงชีพ  ใชเพียงเพ่ือความพอใจ หรือเพ่ือตองการใหไดรับการยอมรับในสังคมน้ันๆ  

และน่ันคือท่ีมาของปญหา  ท่ีขาพเจาจะแสดงออกมาเปนผลงานศิลปะท่ีมีลักษณะเสียดสี ประชดประชัน

วัตถุประสงคของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

ขาพเจาไดนําทัศนคติท่ีมีตอสภาวะกิเลสของมนุษย ท่ีสงผลกระทบถึงผูอ่ืน มาเปนจุดเร่ิมตนของแรงบันดาล

ใจใหขาพเจาเกิดความคิดสรางสรรค และแสดงออกเปนผลงานศิลปะท่ีมีลักษณะเสียดสี ประชดประชัน ดวยวัสดุ 

วัตถุ ท่ีเปนเคร่ืองมือในการถายทอดความคิด อารมณ ความรูสึก ตอการคุกคามถึงวิถีชีวิตผูอ่ืน ผานรูปทรงของสัตวท่ี

ถูกลา เพียงเพ่ือนําอวัยวะบางสวนมาใชประดับเกียรติยศของตน เพ่ือใหเกิดความสะเทือนใจ แกมนุษยผูถือตนวาเปน

สัตวประเสริฐ และใหมนุษยตระหนัก รูถึงสาระบางประการของกิเลส อันเปนตนกําเนิดของความฟุงเฟอ ความเกิน

พอดี ในสังคมมนุษย 

กระบวนการของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

1 การรวบรวมขอมูล

-ศึกษาหาขอมูลจากกลุมสังคมเปาหมายท่ีตองการ

-ศึกษาและติดตามความเคล่ือนไหวในสังคมจากส่ือชนิดตางๆ  เชน โทรทัศน    

อินเตอรเน็ต  ส่ือส่ิงพิมพ

-ศึกษาหาขอมูลจากงานศิลปกรรมของศิลปนผูอ่ืนท่ีสรางสรรคงานในแนวทางเดียวกัน

-นําขอมูลเขาสูกระบวนการในการวิเคราะห วิจารณทางการศึกษา
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2การปฏิบัติงาน

-นําขอมูลท่ีรวบรวมมาท้ังหมดสรางเปนภาพรางตนแบบ  

-นําภาพรางตนแบบเขาสูกระบวนการในการวิเคราะห วิจารณทางการศึกษา

-เตรียมวัสดุ อุปกรณใหพรอมในการสรางสรรค

-สรางสรรคผลงานศิลปะชิ้นสําเร็จ

วิธีการศึกษา

-ทําความเขาใจจากกลุมสังคมเปาหมายท่ีตองการ

-ทําความเขาใจในขอมูลจากกลุมสังคมท่ีไดมา

-ศึกษาทําความเขาใจในงานศิลปะของศิลปนผูอ่ืนท่ีสรางสรรคงานในแนวทางเดียวกัน

-กําหนดกรอบของความคิด และขอบเขตการสรางสรรคใหชัดเจน

-นําขอมูลท่ีรวบรวมและศึกษามาท้ังหมดสรางเปนภาพรางตนแบบ เพ่ือกําหนดทิศทางในการสรางสรรค 

-ขยายผลงานจากภาพรางตนแบบ สรางสรรคผลงานดวยวัสดุ และวัตถุชนิดตางๆ อาจมีการลดทอน ดัน

แปลง เพ่ิมเติมจากภาพรางตนแบบ เพ่ือความเหมาะสมในการสรางสรรค

-วิเคราะหผลงาน เพ่ือหาขอดีขอเสีย และปญหาท่ีเกิดขึ้น เพ่ือเปนแนวทางพัฒนาในการสรางสรรคศิลปะ

ตอไป

-นําเสนอผลงานตอการสัมมนา วิจารณ เพ่ือรับฟงปญหา และแนวทางการแกไข

-บันทึกและรวบรวมขอมูลในการสรางสรรค เพ่ือประโยชนในการศึกษาตอไป

อุปกรณในการดําเนนิการผลติผลงานวิจัยสรางสรรค

1อุปกรณท่ีใชในการบันทึกขอมูล ประกอบไปดวย กลองถายรูป สมุดเขียนภาพสมุดจดบันทึก 

คอมพิวเตอร

2 อุปกรณท่ีใชในการสรางสรรค วัสดุ วัตถุชนิดตางๆเชน เล่ือม ผา ลูกไม ลูกปด ดิ้นเงินดิ้นทอง และ

อุปกรณพ้ืนฐานในการสรางสรรค เชน ดินสอ ยางลบ สี กาว กรรไกร
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ชื่องาน ขนของเขา

โดย สุชา ศิลปชัยศรี

เทคนิค วัสดุผสม

ขนาด เปล่ียนแปลงได

ป    พ.ศ .2552
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ชื่อผลงานวิจัยสรางสรรค  ชําระกิเลส

Cleansing
ชื่อผูวิจัย นายสุวัฒนชัย   ทับทิม

SUWATCHAI TUBTIM

ประเภทของงานวิจัยสรางสรรค ศิลปไทย

แนวความคิด

ขาพเจาเล็งเห็นถึงคุณคาของคติธรรมจากพระพุทธศาสนา ในเร่ืองการเอาชนะกิเลสภายในใจของตนเอง จึง

นํามาเปนแนวทางและแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน ในรูปแบบจิตรกรรมไทยแบบประเพณี ท่ีผสมผสาน

รูปแบบของงานจิตรกรรมไทย กับแนวทางการทํางานเฉพาะตน เพ่ือสะทอนถึงคติธรรมในวิถีทางของการเอาชนะ

กิเลส ซึ่งเปรียบเสมือนการชําระเอาส่ิงไมดีออกจากรางกาย จากจิตใจอันบริสุทธิ์ เพ่ือนําพาความสุขสงบมาสูชีวิต

ความสําคัญของการทํางานวจิัยสรางสรรค

กิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง คือ ความทุกขท่ีครอบงําจิตใจของผูคน ทําใหไมมีความสุขสงบ ไม

เพียงพอ มีแตความอยากตองการแสวงหาอยูตลอดเวลา ชีวิตเต็มไปดวยความวุนวายสับสน

พระพุทธศาสนา สอน เร่ืองการขจัดกิเลส เอาชนะความโลภ ความโกรธ ความหลงจากจิตใจของตนเอง 

ถายทอดเปนภาพจิตรกรรมฝาผนังตอนมารผจญ คือ แนวทางและสัญลักษณในการพนทุกขเอาชนะกิเลส  เปน

หลักธรรมสําคัญในการดําเนินชีวิต

ขาพเจาเล็งเห็นถึงคุณคาของคติธรรมจากพระพุทธศาสนา ในเร่ืองการเอาชนะกิเลสภายในใจของตนเอง จึง

นํามาเปนแนวทางและแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน ในรูปแบบจิตรกรรมไทยแบบประเพณี ท่ีผสมผสาน

รูปแบบของงานจิตรกรรมไทย กับแนวทางการทํางานเฉพาะตน เพ่ือสะทอนถึงคติธรรมในวิถีทางของการเอาชนะ

กิเลส ซึ่งเปรียบเสมือนการชําระเอาส่ิงไมดีออกจากรางกาย จากจิตใจอันบริสุทธิ์ เพ่ือนําพาความสุขสงบมาสูชีวิต

วัตถุประสงคของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

1. เพ่ือศึกษาและคนควาทดลองหาแนวทางการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี และนําเสนอ

ในลักษณะมุมมองเฉพาะตน

2. เพ่ือสะทอนภาพของคติธรรมในเร่ืองการเอาชนะขจัดกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง

3. เพ่ือเปนการสรางสรรคผลงานท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตน และนําสูการบันทึกผลการสรางสรรคผลงานไว

อยางเปนระบบ

กระบวนการของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

วิธีการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชุดน้ี ไดแบงงานอยางเปนขั้นตอน สรุปโดยสังเขป ดังน้ี

1. การศึกษาดานขอมูล ศึกษาขอมูลจากหนังสือ เอกสารอางอิง หนังสือธรรมะและงานจิตรกรรมฝาผนัง

ในศาสนสถานตามวัดตาง ๆ เชน วัดเกาะแกวสุทธาวาส วัดใหญสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม วัดดุสิตาราม วัด

ทองธรรมชาติ เปนตน

2. ลําดับขอมูล วิเคราะหและทดลองปรับปรุงเปล่ียนรูปแบบของรูปทรง และโครงสรางของมวลและท่ีวาง
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3. ทําแบบราง แลวนําเสนอผลงานเพ่ือรับการวิจารณ และแกปญหาพรอมท้ังการพัฒนาแบบรางจน

สมบูรณ

4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน

5. ปฏิบัติงานจริง

6. เก็บรวบรวมขอมูล ปญหาและการแกไขเพ่ือทํางานภาคเอกสาร

วิธีการศึกษา

-ศึกษาคนควาและทําความเขาใจเกี่ยวกับคติธรรมจากพุทธศาสนา ในเร่ืองการขจัดกิเลส เอาชนะความ

โลภ ความโกรธ ความหลง ซึ่งเปนท่ีมาของแรงบันดาลใจในการสรางสรรค

-รวบรวมขอมูลจากหนังสือ ตํารา รวมท้ังขอมูลจากการศึกษาภาคสนาม การสัมภาษณ นํามากล่ันกรอง 

พัฒนาแนวความคิดในการสรางสรรคผลงาน

-กําหนดขอบเขตในการทํางานและการนําเสนอ พิจารณาถึงวิธีการแสดงออกทางรูปแบบ ของมวล ท่ีวาง 

รายละเอียดของรูปทรงและเทคนิคใหสามารถแสดงออกไดตรงตามแนวความคิดไดมากท่ีสุด

-สรางสรรคผลงานจริง ดวยวิธีการทางดานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี 

-วิเคราะหถึงขอดีและขอบกพรองนํามาปรับปรุงแกไขพัฒนาผลงานใหมีความสมบูรณท่ีสุด

อุปกรณในการดําเนนิการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

1. อุปกรณท่ีใชในการบันทึกขอมูล เชน สมุดแบบราง ดินสอ ปากกา สี หมึก กลองถายรูป คอมพิวเตอร 

เปนตน

2. อุปกรณท่ีใชในการสรางผลงาน เชน เฟรม ผาใบ พูกัน สีอะคริลิก ยางมะเดื่อ ทองคาํเปลว และภาชนะ

ตาง ๆ 
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ผลงานวิจัยสรางสรรค

ชื่อผลงาน ชําระกิเลส 1

ชื่อศิลปน นายสุวัฒนชยั   ทับทิม

เทคนิค สีอะครายลิก

ขนาด 150 x 200 cm.

ป    พ.ศ .2552
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ชื่อผลงาน ชําระกิเลส 1.4

ชื่อศิลปน นายสุวัฒนชัย   ทับทิม

เทคนิค สีอะครายลิก

ขนาด 150 x 200 cm.

ป    พ.ศ .2552
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ชื่อผลงานวิจัยสรางสรรค  การสรางสรรคจากวัตถุไทยท่ีเส่ือมสภาพ

The Creation from The Ruins of Thai Artefacts
ชื่อผูวิจัย นายอธิวธุ   งามนิสัย      

Mr.Athiwuth Ngamnisai

ประเภทของงานวิจัยสรางสรรค ศิลปไทย

แนวความคดิ

ขาพเจานําวัตถุท่ีมีความเกี่ยวของกับประเพณีไทย ท่ีผานสภาพของกาลเวลาจนเกิดการ ผุพัง สึกกรอน เกิด

เปนมนตเสนหและมีความขลัง นํามาทําการจัดการกับความเส่ือมสภาพเหลาน้ันดวย การผสาน ซอมเสริม ตอเติม 

โดยใชจินตนาการจากวัตถุท่ีมีอยูเดิมผสมผสานกับวัสดุและวิธีการสรางสรรคศิลปะของขาพเจา ไดแก “เทคนิคการ

พอกและการแกะสลักขี้ผ้ึง” เปนการรังสรรควัตถุไทยท่ีมีความเส่ือมสภาพใหเสมือนมีชีวิตขึ้นมาใหมอีกคร้ังหน่ึง 

พรอมท้ังทําการจารึกรองรอยการแกะสลักขี้ผ้ึงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับคติความเชื่อพ้ืนบานอันดีงามท่ีมีตอ

วัตถุทางประเพณีไทยชิ้นน้ัน

ความสําคัญของการทํางานวจิัยสรางสรรค

วัตถุทางประเพณีไทย ท่ีผานกระบวนการสรางสรรคโดยบรรพบุรุษ เปนส่ิงท่ีแสดงถึง สภาพชีวิตความ

เปนอยู สภาพสังคม ความเชื่อ และวิวัฒนาการทางภูมิปญญาท่ีเปนเอกลักษณของชาติ  แมรูปแบบทางวัฒนธรรม

พ้ืนถิ่นของแตละภูมิภาคทําให รูปลักษณทางความงาม กระบวนการสืบทอด ขั้นตอนการปฏิบัติ  อาจมีความ

คลายคลึงหรือมีความแตกตางกัน และสภาพของกาลเวลาทําใหวัตถุเหลาน้ีเส่ือมสภาพเกิดการ ผุพัง สึกกรอน และ

เร่ิมจางหายไปจากวัฒนธรรม แตวัตถุทางประเพณีไทยเหลาน้ียังสามารถคงสัญลักษณทางวัฒนธรรมและจิตวิญาณ

ของความไทยอยางเดนชัด

วัตถุประสงคของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

โครงการวิทยานิพนธของขาพเจาเปนการสรางสรรคท่ีเกี่ยวของกับวัตถุทางประเพณีไทย ท่ีผานสภาพของ

กาลเวลาจนเกิดการ ผุพัง สึกกรอน ทําการจัดการกับความเส่ือมสภาพเหลาน้ันดวย การผสาน ซอมเสริม ตอเติม โดย

ใชจินตนาการและวัสดุของขาพเจา ไดแก เทคนิคการพอกและการแกะสลักขี้ผ้ึง ผสมผสานกับรูปทรงและรองรอยท่ี

ปรากฏอยูในผลงานน้ัน

กระบวนการของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค
1 ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล

-รวบรวมขอมูล วิวัฒนาการทางภูมิปญญา กระบวนการสืบทอด ขั้นตอนการปฏิบัติของ  

วัฒนธรรมและประเพณีไทยในภูมิภาคตาง ๆ   

-รวบรวมขอมูล วัตถุทางประเพณีไทยในภูมิภาคตาง ๆ

-รวบรวมขอมูล ชางฝมือ วิธีการทํา วิธีการใชสอย วัตถุทางประเพณีไทยในภูมิภาคตาง ๆ

-รวบรวมขอมูล ศิลปะรองรอยการจารึกท่ีปรากฏอยูในผลงานศิลปกรรมของไทยโบราณ

สมัยตาง ๆ
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2 ขั้นตอนการปฏิบัติผลงาน

-ประมวลความคิด วิเคราะหขอมูลท้ังหมดท่ีไดมา เพ่ือเปนแนวทางในการสรางสรรค

-ทําการคัดเลือก วัตถุทางประเพณีไทยชนิดตาง ๆ ท่ีคาดวาสามารถนํามาสรางสรรคเปน

ผลงานศิลปะได

-ทําโครงสรางแบบรางผลงาน(Sketch)ในรูปแบบตาง ๆ

-ลงมือปฏิบัติทําผลงานจริง

-ตรวจสอบผลงานท่ีทําเสร็จแลว พรอมท้ังทําการแกไข ปรับปรุงใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น

-นําเสนอผลงานรวมกันในรูปแบบของศิลปะการจัดวางในลักษณะตาง ๆ 

วิธีการศึกษา
1 ประมูลความคิด วิเคราะหขอมูล

-ศึกษาคนควาขอมูล วิวัฒนาการทางภูมิปญญา กระบวนการสืบทอด ขั้นตอนการปฏิบัติของ  

วัฒนธรรมและประเพณีไทย ในภูมิภาคตาง ๆเพ่ือเปนแนวทางขั้นพ้ืนฐานของการทํางาน   

-ศึกษาคนควาขอมูล วัตถุทางประเพณีไทยและนําขอมูลท่ีไดมาทําการคัดเลือกหาวัตถุท่ี

นาสนใจมาทําผลงานศิลปะ

-ทําการวิเคราะหขอมูล วัตถุทางประเพณีไทยมาทําการจําแนกดาน วิธีการทํา วิธีการใชสอย 

เทคนิค ขั้นตอนการปฏิบัติตาง ๆ ของชางฝมือโบราณ เพ่ือนําไปใชในการปฏิบัติงาน

-ทําการวิเคราะหรูปทรงของวัตถุทางประเพณีไทย ในสวนท่ีเกิดการ ผุพัง สึกกรอน และ

ประมูลความคิดวาจะสรางสรรครูปทรงขี้ผ้ึงกับสภาพของวัตถุเหลาน้ันอยางไรใหมีความ

เหมาะสม ลงตัว เกิดความงามและมีชั้นเชิงทางความคิด

-ทําการศึกษาขอมูลเร่ืองราวท่ีจะนํามาใชในการแกะสลักผลงาน ทําการวิเคราะหเร่ืองราว 

ท่ีนํามาใชในการแกะสลัก  ตองมีความสอดคลองสัมพันธกับวัตถุทางประเพณีชิ้นน้ัน โดยดู

จากสภาพของวัตถุ ชนิดของวัตถุ วิธีการใชสอย และโครงสรางทางวัฒนธรรม

-นําการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีได นํามาประมูลความคิดหาส่ิงท่ีดีท่ีสุดแลวนําขอมูลเหลาน้ัน  มา

ทําโครงสรางแบบรางผลงาน)Sketch(ในรูปแบบตาง ๆ 

2 วิธีการทําผลงาน

-ทําการเลือกโครงสรางแบบรางผลงาน)Sketch( ชิ้นท่ีดีท่ีสุดสามารถนํามาเปนแนวทางใน  

การทําผลงานจริงได 

-ลงมือทําผลงาน โดยนําวัตถุทางประเพณีไทยนํามาสรางสรรคกับการพอกขี้ผ้ึงในรูปแบบ

ตาง ๆ ใหเกิดความสัมพันธเกี่ยวเน่ืองกับ วิธีการทํา วิธีการใชสอย ขั้นตอนการปฏิบัติของ

ชางฝมือโบราณ 

-เมื่อทําการพอกขี้ผ้ึงเสร็จแลว ทําการแกะสลักขี้ผ้ึงอยางวิจิตรบรรจงและคํานึงถึงรายละเอียด

ในการแกะสลักใหมีความพอเหมาะ

-ทําการอุดรองรอยการแกะสลักขี้ผ้ึงดวยปูนซีเมนตขาว เพ่ือเนนลายเสนของการแกะสลักให  

เดนชัด
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-ทําการตกแตงลายเสนการแกะสลักดวยการลงสี  เพ่ือเนนลายเสนใหมีมิติมากยิ่งขึ้น

-ตรวจสอบผลงานท่ีทําเสร็จแลว  พรอมทําการติดตั้งผลงานนําเสนอออกมาในรูปแบบของ

ศิลปะการจัดวาง(installation)ใหเหมาะสมลงตัวกับสภาพของพ้ืนท่ี

-ทําการเขียนโครงการวิทยานิพนธ ในลักษณะเอกสารรูปเลม

อุปกรณในการดําเนนิการผลติผลงานวิจัยสรางสรรค
1 อุปกรณหลักในการสรางสรรค

-วัตถุทางประเพณีไทยท่ีมีสภาพ ผุพัง สึกกรอน 

-ขี้ผ้ึงชัน

-เหล็กเสน โครงเหล็ก ตาขายลวด เสนลวด

-ทรายละเอียด

-ปูนซีเมนตขาว

-เคร่ืองมือแกะไม

2 อุปกรณเสริมในการสรางสรรค

-สีฝุน สีอะครายลิค

-นํ้ามันพืช

-นํ้ามันเช็ดหนัง

-เรซิ่นกระปอง

-ดินนํ้ามัน

-แปรงทาสี

-ไมปน

-เกรียงแบน

-เตาไฟฟา

-เตารีด

-หมออะลูมิเนียม ถัง กะละมัง

-คอมพิวเตอร

-กลองถายรูป
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ผลงานวิจัยสรางสรรค

ศิลปน: นายอธิวุธ  งามนิสัย Artist: Mr.Athiwuth Ngamnisai

ชื่อผลงาน: การกําเนิดใหมจากความเส่ือมสภาพ Title: Birth from The Ruin

เทคนิค: บันได ,เหล็ก ,ขี้ผ้ึง ,ปูนซีเมนต Technique: Stair, Metal, Wax, Cement

ขนาด: กวาง 145 X ยาว 397 X ลึก 280 ซม. Size: W. 145 X L. 397 X D. 280 cm.

ป    พ.ศ .2552 2009
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รายละเอียดของผลงาน การกําเนิดใหมจาความเส่ือมสภาพ (Detail)
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ชื่อผลงานวิจัยสรางสรรค มรณานุสติ

Mindfulness of Death
ชื่อผูวิจัย นางสาวอังคณา  คงเพชร 

Miss Angkana Kongpetch

ประเภทของผลงานวิจัยสรางสรรค ประติมากรรม

แนวความคดิ

ความตายเกิดขึ้นและดับไปอยูทุกขณะลมหายใจ เปนความจริงของธรรมชาติซึง่เปนเร่ืองท่ีเรียบงายและ

งดงาม

ความสําคัญของการทํางานวิจยัสรางสรรค

แงคิดจากนิทานเซนท่ีพูดถงึเร่ืองความตายเลาวา“ มีคหบดีคนหน่ึงพรอมบุตรหลานไปทําบุญท่ีวัดในวันขึ้นป

ใหม เสร็จแลวก็ขอพรจากหลวงพอเจาอาวาส พระทานกเ็ขียนคาํอวยพรใหวา "พอตาย ลูกตาย หลานตาย" คหบดีเห็น

เขาก็โกรธ ตอวาหลวงพอวาเหตใุดจึงมาแชงกันในวันมงคลเชนน้ัน หลวงพอตอบคหบดวีา การตายตามลําดับอายุขัย

เปนพรอยางยิ่งแลว เพราะลองคดิดูวาหากหลานตายกอนปู หรือลูกตายกอนพอ ตายอยางไมเปนไปตามธรรมดา 

ธรรมชาติ เขาจะมยิิ่งโศกเศราหรอกหรือ คหบดีไดฟงเชนน้ันกเ็ขาใจในธรรมท่ีหลวงพอให จึงขออภัยและคํานับ

ขอบพระคุณดวยความซาบซึ้งในธรรมท่ีไดรับในวันขึ้นปใหม” (จัดระเบียบความตาย : อรศรี งามวทิยาพงศ)

มองอยางชาวพุทธในทัศนคติของขาพเจา “ความตาย” โดยความเปนไปของธรรมชาตเิปนเร่ืองท่ีเรียบงาย

และงดงามดวยรูปแบบของความสัมพันธท่ีคลอยตามกันระหวางเวลากับการเปล่ียนแปลงของรางกายอยางชาๆทาง

โครงสราง รูปทรง มวล ปริมาตรและเสนเหลาน้ีเปนตน ซึ่งลวนเปนกฎอมตะของธรรมชาติท่ีเปล่ียนแปลงไมไดและการ

เปล่ียนแปลงเปนความจริงของชวีิตท่ีสมบูรณ

ถึงแมวาความตายจะเปนเร่ืองท่ีแสนธรรมดาและเปนธรรมชาติของชีวติ แตก็ไมใชเร่ืองงายเลยท่ีปุถชุนอยาง

ขาพเจาจะทําใจยอมรับกฎของธรรมชาตขิอน้ีกันโดยงาย กระบวนการเรียนรูเพ่ือใหคนเรายอมรับสัจธรรมแหงชวีิต

เร่ืองความตายน้ันจงึเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่ง อยางเชนบทความของ พระไพศาล วิสาโลตอนหน่ึงวา“…ความตายเปน

เร่ืองธรรมดา และหากทําความเขาใจอยางถกูตอง ไมเพียงชวยใหเราสามารถตายอยางสงบ หรืออาจถงึขั้นท่ีหลุดพน

จากความทุกขไดเทาน้ัน หากยังชวยใหเรารูจักดําเนินชีวติอยางเปนสุข เขาถึงความสุขภายใน และนอมนําใหเรา

เอ้ือเฟอเกื้อกูลผูอ่ืน ตลอดจนออนโยนตอธรรมชาติและส่ิงแวดลอม” (วฒันธรรมความตาย: กรณีมรณภาพของทาน

พุทธทาสภิกขุ : พระไพศาล วิสาโล)

อยางไรกต็ามรูปแบบของความตายมดีวยกันอยูหลายประเภทตามแตมนุษยจะใชความรูจัดการแบง

ออกเปนหมวดหมูตางๆและใหความหมายและคําจํากัดความท่ีแตกตางกัน เชน ความตายทางการแพทย ความตาย

ทางจติวิทยา ความตายทางสังคมและความตายในทางศาสนาเปนตน

พุทธศาสนาแบงความตายไวหลายประเภท ในท่ีน้ีจากหนังสือคูมอืปฏิบัติพระกรรมฐาน ของพระราชพรหม

ยาน(หลวงพอฤๅษีลิงดาํ)สามารถสรุปความตามแตละประเภทดังน้ี

1. สมุจเฉทมรณะ แปลวาตายขาดตอน ไมกลับมาเกิดอีก คือตายจากกเิลส
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2. ขณิกมรณะ แปลวา ตายทีละเล็กละนอย ความตาย คือ ความดับ หรือการเคล่ือนไปของชีวติท่ีมีการ

เคล่ือนไปวันหน่ึง ๆ เชนจากชวงเวลาหน่ึงสูชวงเวลาหน่ึง จากวัยหน่ึงสูอีกวัยหน่ึง การผานไปของชวีิต

ทาน(พระพุทธเจา)ถือเปนความตาย

3. กาลมรณะ และ อกาลมรณะ กาลมรณะ แปลวา ตายตามกาลตามสมัย เรียกวา ถึงท่ีตาย คือส้ินอายุ 

อยางชนิดท่ีไมมกีารแกไขได อกาลมรณะ แปลวา ตายในโอกาสท่ียังไมถงึ กาลควรตาย แตตองตาย

เพราะกรรมบางอยางท่ีเปนอกศุลเขามาบีบคั้นใหตาย

จะเห็นไดวาพระพุทธศาสนาแบงความตายออกเปนหลายประเภท แตงานวิทยานิพนธเลมน้ีจะมุงประเด็น

เฉพาะความตายแบบขณิกมรณะซึ่งเชื่อวาตายทุกวันตายตลอดเวลาอยูแลวเชน การตายจากวัยเด็กสูวัยหนุมสาว 

การตายจากวัยกลางคนสูวัยชราหรือการตายจากอีกวันหน่ึงสูอีกวนัหน่ึงเหลาน้ีไมสามารถเรียกยอนใหกลับคืนมาได 

ดังน้ันขาพเจาจงึหันมาใหความสําคัญกับความตายเพราะเห็นดวยกับหลักความคิดและตระหนักไดวาความตายน้ัน

เปนเร่ืองใกลตวักวาท่ีเคยคิด คือมีการเกิดขึ้นและดับไปอยูทุกขณะลมหายใจซึง่เปนความงามในเร่ืองความตาย จึงนํา

จุดเล็กๆน้ีมาเปนประเด็นในการแสดงออกและถายทอดเปนรูปประติมากรรมเพ่ือเตือนตนใหใชชวีติอยางมีสติ เห็น

คุณคาของเวลาท่ีผานไปและนําเสนอตอสังคมเพ่ือเปนประเด็นใหความคิดสรางสรางสรรคขยายไป

วัตถุประสงคของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

1. ศึกษาเร่ืองประติมากรรมในรูปแบบท่ีเกี่ยวของกับเวลาและการเปล่ียนแปลงเพ่ือแสดงออกถงึทาทีและ

ความรูสึกท่ีมีตอความตายคือเปนเร่ืองธรรมชาติท่ีเรียบงาย งดงามและคอยๆเปนคอยๆไป  ผานรูปทรงคน

เพ่ือแสดงใหเห็นธรรมชาติท่ีผุกรอนและการเปล่ียนแปลงของรูปทรง   ดวยกระบวนการทางทัศนศลิปโดย

เนนไปท่ีรูปแบบของงานประติมากรรมแบบลอยตัว

2. สรางประติมากรรมท่ีแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางเวลากับการเปล่ียนแปลงของรางกายทางกายภาพ

จากการสรางรูปทรงคนกึง่เหมือนจริงและการใชพ้ืนผิวท่ีนํามาจากลักษณะของการผุกรอนตามธรรมชาติ

ของใบไมมาใชในงานเพ่ือใหเห็นถึงความเปล่ียนแปลงอยางชาๆ

3. ศึกษากระบวนการสรางผลงานประติมากรรมในเร่ืองของรูปแบบ การจดัวาง เทคนิค วิธกีารและวัสดุท่ี

เหมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกับแนวความคิด

4. นําเสนอสูสังคมและประเมินผลจากความเห็นท่ีไดรับจากผูชมวาผลงานน้ันเปนไปอยางท่ีกาํหนดทิศทางใน

การแสดงออกไวหรือไมเพ่ือใชเปนขอมูลในการพัฒนาผลงานชุดตอไป

กระบวนการของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

1. ศึกษาและวเิคราะหผลงานและแนวความคิดในชุด Terminal Project และศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม

2. สรุปขอมูลท้ังหมดเปนแนวความคิดรวบยอดและกาํหนดวตัถุประสงคในการสรางผลงาน

3. คนหารูปแบบของผลงานโดยภาพรางสองมติิและแบบจาํลองสามมิติ

4. ประเมินและสรุปแบบราง แบบจาํลองสามมิติ

5. ขยายผลงานและรวบรวมขอมูลการทํางานเพ่ือการจดัทําวิทยานิพนธภาคเอกสาร

6. ประเมินผลงานเพ่ือพัฒนาผลงานในชุดตอไป



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

C-98

วิธีการศึกษา
1. ศึกษาและวิเคราะหขอมูล

- ศึกษาจากผลงานของศิลปนจากประเทศไทยและตางประเทศท่ีมลัีกษณะผลงานรูปคนแบบเหมือนจริง

เพ่ือศึกษาการใชทาทางใหมคีวามเหมาะสมกับเน้ือหา

- ศึกษาหลักความเชื่อในพุทธศาสนาเกีย่วกับเร่ืองของความตาย

- สังเกตและสํารวจทัศนคตขิองตวัเองในเร่ืองความตาย

- วิเคราะหขอมูลและหาความสัมพันธระหวางองคประกอบ รูปแบบ และเทคนิควิธกีารทาง

ประติมากรรม

2. ปฏิบัติการ

- รางแบบสองมิติโดยรางจากบทสรุปและองคประกอบทางเน้ือหาจากการวเิคราะหขอมูล

- สรางแบบจาํลองสามมิตเิพ่ือทดสอบเร่ืองโครงสรางและองคประกอบ

- ประเมินแบบจาํลองสามมิติ

- ศึกษาและวางแผนทางดานเทคนิคโดยขยายแบบสองมิติเทาขนาดจริง

- รวบรวมขอมูลจากการปฏิบัติการเพ่ือใชเปนเอกสารประกอบผลงานวิทยานิพนธ

อุปกรณในการดําเนนิการผลติผลงานวิจัยสรางสรรค

1. คอมพิวเตอร

2. วัสดุตางๆในการทําแบบรางสองมิติและแบบจาํลองสามมิตเิพ่ือศกึษารูปแบบและการจดัวางท่ีเหมาะสม
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ผลงานวิจัยสรางสรรค

ชื่อผลงาน ฉันคลาน

ชื่อศิลปน นางสาวอังคณา  คงเพชร

วัสดุ ลวดเหล็กชุบสังกะสี ลวดทองเหลือง)ใชในการเชื่อม (ดิน ไฟเบอรกลาส

ขนาด  100 x 100 x 134 เซนตเิมตร )สามารถปรับเปล่ียนได(

ป พ.ศ.2552
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ชื่อผลงานวิจัยสรางสรรค  ระเบียบในรูปทรงอิสระ

Order in freeform
ชื่อผูวิจัย  ธีรพล หอสงา 

Teerapon hosanga

ประเภทของผลงานวิจัยสรางสรรค ประติมากรรม

แนวความคดิ  

ปรากฏการณตางๆในธรรมชาติเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงท่ีละเล็กละนอยจนบางคร้ังกวามนุษยจะ

ตระหนักถึงภาวะท่ีแทจริงของส่ิงรอบตัวมันก็แปรเปล่ียนตัวเองไปสูภาวะใหมเสียแลว

มนุษยมีพัฒนาการการเรียนรู ส่ิงตางๆรอบตัวรวมท้ังปรากฏการณจากขั้นพ้ืนฐานงายๆโดยใชประสาทสัมผัสท่ีมีอยูใน

รางกาย เชนการมอง มนุษยสังเกตเห็นไดวาวัตถุตางชนิดมีขนาด สีสัน รูปรางท่ีแตกตางกัน เมื่อมีวิวัฒนาการมากขึ้น

การเรียนรูจึงถูกพัฒนาไปอยางละเอียด ดวยความรูท่ีสะสมและการใชเคร่ืองมือท่ีซับซอนมนุษยอาจเห็นลึกลงไปไดถงึ

ระดับของโมเลกุลในวัตถุ โลกรอบตัวจึงเปนส่ิงท่ีเขาใจไดมากขึ้นสําหรับมนุษย

ความปรารถนาท่ีจะเรียนรูปรากฏการณรอบตัวใหถึงขั้นสามารถตอบคําถามทุกขอเกี่ยวกับโลกและจักวาล 

มนุษยจึงรวบรวมความรูอยางเปนเหตุเปนผลท่ีเรียกวาวิทยาศาสตรในกระบวนการการแสวงหาความรูทาง

วิทยาศาสตรมนุษยประดิษฐเคร่ืองมือเพ่ือชวยใหสามารถศึกษาวัตถุรวมถึงปรากฏการณธรรมชาติในขั้นละเอียด

มากกวาท่ีเห็นไดดวยตาเปลา เชน การใชกลองจุลทรรศนเราจะพบวาวัตถุตางๆตามธรรมชาติหลายชนิดตั้งแตเกร็ด

หิมะบอบบางไปถึงเพชรท่ีแข็งแกรงลวนประกอบขึ้นจากโครงสรางท่ีมีโครงขายยอยเปนรูปทรงเรขาคณิตเรียกวาผลึก 

ดวยจํานวนดานและรูปทรงท่ีแตกตางทําใหผลึกแตละชนิดเกิดคุณสมบัติเฉพาะตัว ไดแก ความแข็ง ความโปรงใส 

นํ้าหนัก มวล สี ความละเอียด ความเหนียว และความแวววาว  ในขั้นตอนการศึกษาจนไดความรูเชนน้ี นอกจากจะได

เขาใจคุณลักษณะและคุณสมบัติของวัตถุท่ีแตกตางกันแลว ยังสามารถนําความรูน้ันมาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน

ไดอีกมากมาย

นับเปนเร่ืองยากท่ีจะกําหนดวา มนุษยเร่ิมรูจักการศึกษารูปรางรูปทรงและคุณสมบัติของวัตถุแลวนํามาใช

งานตั้งแตเมื่อไหร แตเราสามารถพบหลักฐานของพัฒนาการและการส่ังสมความรูความเขาใจเกี่ยวกับการผสมและ

เปล่ียนแปลงฟโครงสรางของวัสดุพ้ืนฐานใหเปนเคร่ืองมือ เคร่ืองใชชนิดตางๆ ไมวาจะเปนขวานหิน เคร่ืองสัมฤทธิ์ 

เคร่ืองประดับทองคําและอ่ืนๆอีกมาก กระท่ังปจจุบันในชีวิตประจําวันเรายังไดรับประโยชนจากการผสมและการ

เปล่ียนแปลงโครงสรางของวัตถุโดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรมปโตรเคมีท่ีมีการศึกษาโครงสรางโมเลกุลของวตัถท่ีุ

ถูกผลิดขึ้นใหมอยางมากมายในศตวรรษท่ี20 รวมถึงอุตสาหกรรมรถยนต เคร่ืองบิน รถไฟ ภาชนะ ขาวของเคร่ืองใช

ตางๆ บานเรือนท่ีอยูอาศัย ส่ิงกอสรางขนาดใหญ กระท่ังงานประติมากรรมซึ่งเปนส่ือประเภทท่ีตองอาศัยความรูเร่ือง

คุณสมบัติของวัตถุก็ไดรับประโยชนจากการศึกษาในทิศทางน้ีดวย 

ความสําคัญของการทํางานวิจยัสรางสรรค

การเรียนรูวิทยาศาสตรในยุคหินใหมตอนปลายเร่ิมเขายุคสัมฤทธิ์ มนุษยไดประโยชนจากการปรับเปล่ียน

โครงสรางของโลหะ(แมจะยังไมไดอธิบายส่ิงท่ีรูในแบบวิทยาศาสตรก็ตาม) ดวยเหตุท่ีมนุษยรูวิธีใชประโยชนจากไฟ

และการเปล่ียนโครงสรางของวัตถุอยูกอนแลว จึงทําใหมนุษยลองผิดลองถูกนําสารเคมีเชนกํามถันพรอมกับสินแรไป
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เผาใหรอนจัดจนโลหะไหลแยกตัวออกมานับเปนการถลุงโลหะในยุคแรก โลหะท่ีปรากฏอยูเองตามธรรมชาติ เชน 

ทองแดง และทองคํา 1

จากการคนพบน้ีจึงมีการศึกษาคุณสมบัติตางๆของโลหะ และรูวิธีนําไปใชประโยชน ตอมามีการคนพบโลหะ

ชนิดอ่ืนๆเพ่ิมขึ้นอีก จึงเกิดการเรียนรูวิธีทําโลหะผสม เชนการผสมทองแดงกับดีบุก ไดเปนทองสัมฤทธิ์ และพบวาถามี

คารบอนผสมอยูในเน้ือเหล็ก จะทําใหมีความแข็งมากกวาเหล็กบริสุทธิ์  การผลิตวัสดุขึ้นใหมโดยแยกแยะและผสม

รวมวัสดุใหไดวัตถุใหมท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้นทําใหมนุษยไดประโยชนอยางมากมาย เชน มักใชทองบรอนซสราง

ใบพัดเรือเน่ืองจากมีความตานทานตอการสึกกรอนจากการกัดซอกจากนํ้าทะเลนอกจากน้ีเคร่ืองมือ เชน คอน ไขควง

คีม ตองผลิต จากเหล็กท่ีทนทานไมแตกหักงาย แตมีดามจับเปนไมหรือยาง เพ่ือดูดซับแรงกระแทกไมเปนอันตรายตอ

ผูใชงาน

ในโลกศิลปะมีการใชวัสดุพ้ืนฐานเชน ทองแดง เงิน ทอง ไม และหินแรชนิดตางๆมาประดิษฐเปนภาชนะ 

เคร่ืองประดับหรือรูปเคารพตั้งแตหลายพันปกอนคริสตศักราช ตอมาราว 3500 ปกอนคริสตศักราช ชาวสุเมเรียน

คนพบวิธีผลิตสัมฤทธิ์โดยการผสมทองแดงกับดีบุก ซึ่งมีคุณสมบัติทําใหเปนรูปรางตางๆไดงายจึงมีการใชสัมฤทธิ์เปน

วัสดุในการสรางประติมากรรม มาแลวนับเปนพันปก็ไดประโยชนจากความรูดานเอง

การเรียนรูเรขาคณิตนอกจากความรูเร่ืองคุณสมบัติพ้ืนฐานของวัตถุแลวมนุษยยังสรางความรูเรืองวศิวกรรม

ศาสตรและสภาปตยกรรมโดยนําความรูวัสดุศาสตรมาใชสรางและประดิษฐส่ิงกอสรางขนาดใหญ เชนปรมิตในกระ

บวนการสรางสภาปตยกรรมขนาดใหญน้ีเองท่ีมนุษยไดประโยชนจากการคนหาความรูเร่ืองเรขาคณิต

“จุดมุงหมายของการศึกษาคณิตศาสตรก็เพ่ือหยิบยกปญหาเกี่ยวกับปรากฎการณท่ีเราสังเกตไดและเพ่ือพัฒนาไปสู

ส่ิงท่ีเปนนามธรรมและการสรางแบบจําลองทางเทคนิคซึ่งสามารถนําไปใชทางวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาและเปล่ียน

รูปส่ิงตางๆท่ีอยูรอบตัวเรา  คําวา คณิตศาสตร(mathematics) เปนคําท่ีมีรากศัพทมาจากภาษากรีกคําวา mathema

ท่ีหมายความวาส่ิงท่ีสามารถรูไดหาคําตอบไดหรือวิทยาศาสตรน้ันเอง” 2

คณิตศาสตรเปนของลํ้าคาสําหรับการออกแบบและกอสรางมาหลายพันป ตัวอยางขางลางเปนเพียงแนวคิ

คทางเรขาคณิตบางสวนท่ีใชในสถาปตยกรรมและศิลปะมานานหลายศตวรรษ                

ชาวอียิปตโบราณใชความรูเกี่ยวกับรูปทรงสามเหล่ียมมุมฉาก รูปทรงส่ีเหล่ียมจัตุรัสรวมกับความรูเร่ืองวัสดุ

ในการคํานวนขนาด รูปทรง จํานวนเพ่ือสรางส่ิงกอสรางขนาดใหญเชนพีรมิดดวยหินทราย และหินแกรนิต 

วิหารพารเธนอนผลงานสําคัญของนักคณิตศาสตร และสถาปนิกชาวกรีก สรางขึ้นจากหินออนมีความสา

มาตรของรูปทรงแบบเรขาคณิตท่ีเกิดจากการวัดท่ีแมนยํา และความรูเร่ืองสัดสวนในการตัดชิ้นสวนท่ีจะนํามา

ประกอบเปนอาคาร แสดงใหเห็นวาชาวอียิปตโบราณและชาวกรีกโบราณมีความรูเกี่ยวกับวัสดุกอสรางใหมๆทําให

เกิดการปรับปรุงแนวคิดทางคณิตศาสตรขึ้นเพ่ือใชศักยภาพของวัสดุเหลาน้ันใหไดมากท่ีสุดเชนหิน วาสามารถตดัเปน

ชิ้นๆใหเปนรูปทรงเรขาคณิตจะสามารถวางซอนตอกันไปไดสูงมากขึ้น ซึ่งเปนวิธีการเดียวกันกับการสรางตึกระฟาใน

ปจจุบันท่ีใชคอนกรีตเสริมเหล็กวางรูปทรงเราขาคณิตซ้ําๆซอนกันขึ้นไป

“คณิตศาสตรไดพัฒนาไปอยางมากมายแลวตั้งแตยุคอารยธรรมโบราณ เชน อียิปต จีน เมโสโปเตเมีย และ

กรีกโบราณหลังจากชาวอาหรับนําความรูทางคณิตศาสตรสวนใหญจากอารยธรรมโบราณเหลาน้ันไปเผยแพรในยโุรป

จนเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ืองจนถึงยุคฟนฟูศิลปวิทยาของยุโรป (Renaissance)”1

ยุคฟนฟูศิลปวิทยาของยุโรปเปนยุคแหงการยกยองปญญาและความเปนมนุษย งานศิลปะจึงมักแสดงออก

ดวยรูปทรงของมนุษยท่ีถูกตองสมบูรณตามอุดมคติของยุคสมัย เชนภาพท่ีปรากฎในหนังสือ De Divina Proportioe(
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สัดสวนสวรรค)ของลีโอนารโด ดาวินชี Leonardo da Vinci ท่ีไดศึกษาสัดสวนในอุดมคติของรางกายมนุษยโดย

กําหนดอัตราสวนเชิงคณิตศาสตรสําหรับอวัยวะสวนตางๆบนรางกายใหเปนสัดสวนท่ีกลมกลืนระหวางรูปทรง

เรขาคณิตท่ีเปนรูปทรงนามธรรมกับรางกายมนุษยอันเปนความจริงทางกายภาพ เรียกวาสัดสวนทอง (The Golden

Section) ตอเน่ืองมาดวยการปฏิวัติความรูทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรขนานใหญในศตวรรษท่ี 17 และ 18

นําไปสูการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษท่ี 19 ทําใหอุดมคติทางศิลปะเกิดการปฏิวัติขนานใหญตามมาในยุคศิลปะ

สมัยใหม (Modern Art) มีลัทธิทางศิลปะท่ีใชความรูเกี่ยวกับ คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุและความรูคณิตศาสตร

เรขาคณิต โดยตรงเกิดขึ้น และสงอิทธิพลเกี่ยวเน่ืองเขาสูศตวรรษท่ี 20 จนถึงปจจุบัน             

หากจะกลาวถึงแนวทางของงานประติมากรรมในยุคศิลปะสมัยใหม ท่ีเนนใชความเขาใจคุณสมบัติวัสดุ

และรูปทรงเรขาคณิตโดยตรงคงตองเร่ิมตนท่ีประติมากรรมแนวมินิมอลอารต MINIMAL ART ท่ีมุงเนนแสดง

คุณสมบัติของวัสดุ เชน เหล็กกลาท่ีมีคุณสมบัติ แข็ง หนัก ทึบ เมื่อใชรวมกับรูปทรงเรขาคณิตท่ีเปนนามธรรมสามารถ

ส่ือความทึบตัน เยือกเย็น น่ิงเงียบราวกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นตรงหนาเปนความจริงอันเปนนิรันดร ไมสามารถเปล่ียนแปลงได 

แตหากเปนเหล็กกลาไรสนิม (stainless) มีคุณสมบัติเปนโลหะสีเงิน แวววาวไมมัว แข็งแรง ทนทาน เมื่อใชรวมกับ

รูปทรงเรขาคณิตกลับแสดงความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงไปตามทิศทางของรูปทรงเรขาคณิต เหมือนไมมีส้ินสุดดังน้ัน

จึงพบเห็นรูปทรงเรขาคณิตในงานศิลปะเชน ลูกบาศก ทรงกลม คร่ึงทรงกลม รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส รูปสามเหล่ียม พีรมิด 

ปริซึม เงื่อนสามแฉก แถบเมอบิอุส ฯลฯ รูปและทรงตางๆจากเรขาคณิตแบบยุคลิค2 มีบทบาทสําคัญในงาน

ประติมากรรมของศิลปนเชน เดวิด สมิท(David smith) เฮนร่ีมัวร (Henry Moore) โซลเลวิตต (Sol Lewitt) อเล็กซาน

เดอรคาลเดอร (Alexander Calder)ไมวาจะเปนงานประติมากรรมชิ้นใหนก็ตามลวนมีคณิตศาสตรแฝงอยูท้ังส้ินแม

งานประติมากรรมอาจมาจากแรงบัลดาลใจท่ีปราศจากแนวคิดทางคณิตศาสตรเขามาเกี่ยวของแตคณิตศาสตรก็

ยังคงอยูในชิ้นงานน้ันเชนเดียวกับท่ีปรากฏอยูในสรรพส่ิงตามธรรมชาติ

ในปจจุบันมีการพัฒนาความรูทางเรขาคณิตท่ีซับซอนและหลากหลายขึ้นมาก เพราะเรขาคณิตแบบเดิมไม

สามารถอธิบายรูปรางท่ีแทจริงของโลกได เพราะกอนเมฆไมใชวัตถุรูปทรงกลม ผิวของเปลือกไมไมไดราบเรียบ ภูเขา

ไมไดเปนทรงกรวย สายฟาไมไดเดินทางเปนเสนตรง จึงมีการตอยอดเรขาคณิตรูปแบบเดิมเสริมและเพ่ิมพลังของมัน

ใหมากขึ้นเพ่ือประสิทธภาพในการอธิบายรูปทรงท่ีซับซอนเปล่ียนแปลงของธรรมชาติใหไดมากขึ้น โดยรูปทรงท่ีเปน

โครงสรางใหญจากรูปทรงหนวยยอยท่ีมีรูปแบบเดียวกันซ้ําหลายๆคร้ัง การซ้ําแตละคร้ังอาจมีการเปล่ียนขนาดหรือ

สัดสวน เรียกวาการเปล่ียนรูปเชิงเรขาคณิต เชน การเล่ือนขนาดการหมุน การสะทอน และการเทากัน ท้ังสามมิติ 

(ความเหมือนตัวเอง)

ในการสรางสรรคงานศิลปะโดยเฉพาะในงานประติมากรรม ยอมมีความเปนไปไดอยางยิ่งท่ีจะนําความรู

ความเขาใจเร่ืองวัสดุและความรูทางรูปทรงเรขาคณิตท่ีซับซอนในปจจุบันมาใชรวมกัน เพ่ือสรางงานประติมากรรมท่ี

สามารถแสดงรูปทรงซับซอนเปล่ียนแปลงและถายทอดรูปแบบท่ีเปนการแสดงออกทางอารมณผานรูปทรงตาม

จินตนาการของศิลปนไดชัดเจน และใกลเคียงภาวะท่ีแทจริงในธรรมชาติมากขึ้น

วัตถุประสงคของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

ขาพเจาตองการศึกษาการสรางรูปทรงจากโครงสรางหนวยยอยโดยใชรูปรางตามลักษณะการเคล่ือนไหว

และการเปล่ียนแปลงของวัตถุท่ีเกิดจากการผสมผสานของสสารและธาตุพ้ืนฐาน อันเปนจดุเร่ิมตนของการ

เปล่ียนแปลงเล็กๆในธรรมชาติ และส่ิงท่ีมองไมเห็น เชน
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การดึงและการผลัก วัตถุทุกชนิดมีแรงกระทําตอกันเสมอ เชน แมเหล็กท่ีมีขัว้ตางกันจะดึงดดูเขาหากัน 

ขั้วเหมือนกันจะผลักออกจากกัน หรือโครงสรางของวงโคจรดวงดาวในระบบจกัรวาลท่ีมีแรงดึงดดูซึง่กันและกันของ

ดวงดาว ประกอบกันเปนโครงขายซับซอน อยูในโครงสรางใหญ

การฉีก หลุดออกจากกัน สังเกตเห็นไดชัดเจนในของแข็งเพราะอนุภาคของของแขง็มีแรงดึงดูดตอกันสูง

จึงเกาะกันแนนหากทําใหอนุภาคเล็กๆเหลาน้ันเคล่ือนท่ีเร็วขึ้นโดยการใหพลังงานเชนความรอน อนุภาคจะเล่ือนท่ีเร็ว

ขึ้นจนสามารถหลุดจากแรงดึงดดูระหวางกันกลายสภาพเปนของเหลวเรียกวา การหลอมเหลว

การไหลที่เกิดกับของเหลว แรงตึงผิวจะเหน่ียวอนุภาคหนวยยอยของของเหลวเขาไวดวยกันท้ังระหวาง

ของเหลวกับของเหลวหรือระหวางของเหลวกับวัตถุท่ีมีสถานะอ่ืนทําใหของเหลวสามารถเปล่ียนรูปรางไดอิสระโดยมี

ปริมาณเทาเดมิ

การขยายตัวและการฟุงกระจาย เมื่อใหความรอนแกกาซ อนุภาคเล็กๆในกาซไดรับพลังงานจงึเคล่ือนท่ี

ไปรอบๆเร็วขึ้นและแยกออกจากกันมากขึ้นมีการขยายตวัแตความหนาแนนลดลง ลักษณะเชนน้ีเปนสาเหตุใหบอลลูน

ใชลมรอนเพ่ือลอยตัวเพราะอากาศภายในขยายตัวเต็มบอลลูนแตมีความหนาแนนนอยกวาอากาศภายนอกบอลลูน

จากการยกตวัอยางสามารถสรุปออกมาเปนรูปแบบของการสรางรูปทรงและโครงสรางท่ีมีลักษณะเฉพาะได

คราวๆดังน้ี

สรางรูปทรงท่ีแข็งแรง แตไมทึกตนั

สรางรูปทรงท่ีโปรงเบา แตไมเปราะบาง

สรางโครงสรางท่ียืดหยุนได แตคงรูปทรงท่ีชัดเจนของตนเอง

สรางรูปทรงท่ีแสดงการเคล่ือนไหวถายเทกันระหวางรูปทรงทึบตัน กับทรงท่ีมีโครงสรางโปรง

สรางรูปทรงท่ีมีโครงขายซับซอนประกอบกันเปนโครงสรางใหญ

เพ่ือถายทอดความปตยิินดีภายในจิตใจเมื่อไดสัมผัสและรับรูถึงความแปรเปล่ียนของเล็กๆในธรรมชาติหรือ

ส่ิงท่ีมองไมเห็น แตเมื่อมีการเคล่ือนไหวจึงจะสามารถรับรูไดถึงการมีอยูของมันราวกับวาส่ิงน้ันกาํลังแสดงตัวตนออกมา

กระบวนการของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค

วัตถุท่ีอยูรอบตัวเราลวนประกอบดวยสสารท้ังส้ิน เชน อากาศท่ีเราหายใจ นํ้าท่ีใชดืม่ ดินสอท่ีใชเขียน และ

ส่ิงอ่ืนๆอีกมาก แตเราสามารถบงชี้รูปแบบของสสารน้ัน โดยอาศัยการสังเกต คุณสมบัติเฉพาะ และลักษณะการ

เปล่ียนแรงของวัตถุน้ันๆซึง่พบได3 ลักษณะไดแก ของแขง็ของเหลว และกาซ 

ของแข็ง มีรูปรางและรูปทรงแนนอนประกอบขึ้นจากโครงสรางผลึกเรขาคณิตยอยๆท่ียดึเหน่ียวกันอยาง

หนาแนนท้ังแบบท่ีเปนระเบียบเชน หิน แร โลหะ และแบบท่ีไมเปนระเบียบ เชน แกว ยาง พลาสตกิและไม

ของเหลวมีปริมาณแนนอนแตมีรูปรางไมแนนอน มีแรงยึดเหน่ียวระหวางอนุภาคต่าํและมกีารเคล่ือนท่ีอยาง

อิสระกวาอนุภาคของของแขง็จงึเปล่ียนรูปรางไดงาย มีแรงตึงผิวท่ีภายนอก ความเคล่ือนไหวและมแีรงดึงเขาสูภายใน

ทําใหผิวหนาถูกดึงจนตึงเหมือนแผนยางยึด เชนนํ้าหยดเล็กๆจะมีรูปรางคอนขางเปนทรงกลม

กาซ มีโครงสรางท่ีประกอบกันอยางไมเปนระเบียบฟุงกระจายไดทุกทิศทาง ปริมาณและรูปรางไมแนนอน

รูปรางสามารถถกูทําใหเปล่ียนไดโดยความดัน อุณหภูมิ ปริมาตร และพ้ืนท่ีวาง

จากคุณสมบัติขางตนเราพบวาจะเขาใจคุณลักษณะของวัตถุไดโดยสังเกตรูปแบบการเคล่ือนท่ีและรูปแบบ

การเปล่ียนรูปไปของวัตถุท่ีเกดิขึน้ขณะกําลังเปล่ียนสภานะยกตัวอยางเชน
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อนุภาคของแข็งมีแรงดึงดูดระหวางกันสูงจึงเคล่ือนท่ีไดเพียงส่ันไปมาและขยายตัวเขาออกในตําแหนงเดิม

คลายคนวิ่งอยูกับท่ี เมื่อใหพลังงานความรอนแกของแข็งถึงระดับหน่ึงอนุภาคของของแข็งจะมีพลังงานมากพอจน

เคล่ือนท่ี ไหลไปมาตามแรงโนมถวงไดอยางอิสระจนมีรูปรางไมแนนอนแตยังคงมีแรงยึดเหน่ียวใหอยูรวมกันใน

ลักษณะของเหลว กลายเปนโครงสรางยืดหยุนท่ีมีการเคล่ือนไหวชาๆอยูภายใน รักษาปริมาณและรูปรางตามภาชนะ

ท่ีบรรจุอยู เมื่อใหความรอนเพ่ิมขึ้น อนุภาคของของเหลวจะไดรับพลังงานจนสามารถเคล่ือนท่ีไดอยางรวดเร็วจนถึง

ขั้นเอาชนะแรงยึดเหน่ียวระหวางกันทําใหอนุภาคของเหลวหนีหลุดออกจากผิวหนาท่ีมีแรงยึดเหน่ียวนอย เรียกวาการ

เดือดระเหยกลายเปนไอขยายตัวอยางฟุงกระจายไรทิศทางเขาครอบครองพ้ืนท่ีวาง แตมีความหนาแนนนอยลง

เหมือนโครงสรางขนาดใหญท่ีประกอบขึ้นอยางโปรงๆดวยวัสดุท่ีบางเบา

ดวยการอธิบายรูปแบบการเคล่ือนท่ีและเปล่ียนรูปไปของวัตถุในสถานะท่ีแตกตางกันน้ี เราสามารถ

จินตนาการการเกิดรูปทรงท่ีมีลักษณะเฉพาะของโครงสรางแบบตางๆท่ีเร่ิมตนจากการเปล่ียนแปลงอยางงายไปสู

ความซับซอนโดยการเปล่ียนหรือแทนคุณสมบัติบางประการของอนุภาคในสสารซึ่งเปนธาตุพ้ืนฐานในวัตถุดวยขนาด 

รูปราง รูปทรง และวัสดุ ดวยรูปทรงเรขาคณิตพ้ืนฐานจะสามารถสรางรูปทรงท่ีเคล่ือนไหวเปล่ียนรูปไดอยางซับซอน

และหลากหลาย เชน

ลูกบอลหน่ึง 1 ลูกประกอบขึ้นจากแผนหนังรูปหกเหล่ียมดานเทากับรูปหาเหล่ียมดานเทาหลายรูปเย็บ

ติดกันทุกดานแลวอัดอากาศเขาภายในกลายเปนรูปทรงกลม

เกล็ดหิมะมีหลายลานรูปแบบแตรูปแบบท้ังหมดมีสวนท่ีเหมือนกันคือ ประกอบดวยหกสวนท่ีเหมือนกันทุก

ประการเพราะเกล็ดหิมะงอกจากจุดศูนยกลางออกสูดานนอก เปนหกทิศทางโดยเร่ิมจากรูปหกเหล่ียมขนาดเล็กรอบๆ

เม็ดฝุนแลวขยายตัวออกดวยรูปเรขาคณิตท่ีเหมือนกันท้ังหกดาน

อาคารสูงท่ีสรางจากโครงเหล็ก เชน หอไอเฟลประกอบไปดวยเสนตรงท่ีตอมุมกันเปนรูปสามเหล่ียมและ

ส่ีเหล่ียมจํานวนมากไมเพียงใหความงดงามยังแฝงไวดวยความแข็งแกรงเน่ืองจากโครงขายยอยๆในโครงสรางใหญ

ของรูปทรงเรขาคณิตสามารถใหความแข็งแกรงในทุกชวงของวัตถุท่ีมีนํ้าหนักมากโดยการกระจายนํ้าหนักออกไป

เทาๆกันทุกทิศทาง

การเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยางเรียบงายกลายเปนความซับซอนแสดงสภาวะท่ีกําลังกลายเปนส่ิงใหมเปน

ตัวตนท่ีสมบรูณเพ่ือใหคงอยูไดไมส้ินสุด

ขาพเจาจึงสรางรูปทรงท่ีมีลักษณะเคล่ือนไหวแปรเปล่ียนดัวยวิธีผสมโครงขายเรขาคณิตพ้ืนฐานตาม

จินตนาการเพ่ือถายทอดความรูสึกจากภายในของขาพเจาท่ีเปนเคร่ืองกําหนดทิศทางและลักษณะเฉพาะของรูปทรง

อุปกรณในการดําเนนิการผลติผลงานวิจัยสรางสรรค

หิน  ไมเสนกลม  ทออลูมิเนียม สลิง



บทความวิจัยและงานสรางสรรค :

ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 3

28-29 มกราคม 2553มหาวิทยาลัยศลิปากร สนามจันทร

C-105

ผลงานวิจัยสรางสรรค

ชื่องาน Thunder

ชื่อศิลปน ธีรพล หอสงา

เทคนคิ ทออลูมิเนียมรอยสลิงใหเกิดแรงดึงแรงผลักในตัวเอง

วัสดุ   หิน  ไมเสนกลม  ทออลูมิเนียม สลิง

ขนาด  1.50 x 1.10 x 2.20 m

ป พ.ศ. 2552
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